Dinamização
dos
Sistemas Municipais de Cultura
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Reflexões – Observações
Flavio Aniceto – dinamizador: Cantagalo, Cordeiro, Silva
Jardim, Trajano de Moraes e Teresópolis

Cantagalo

 Existe secretaria própria – SMC – desde 2011;
 Não tem CMC; tem de Patrimônio (inativo);
 Não tem legislação específica;
 Participação nos encontros: Literatura e Música;
 Manifestações culturais populares: folias de reis;
Capoeira; Mineiro Pau; dança do Boi; festas
religiosas; turismo rural; escolas de samba e blocos
carnavalescos; Memória de Euclides da Cunha
(museu, casa etc.)

2

Cordeiro

 Tem Secretaria própria – SMC

 Tem
lei
do
SMC
–
em
fase
de
efetivação/regulamentação – “tradicional problema”
dos fundos municipais;
 CMC: está inativo;

 Dois encontros com boa participação da sociedade;
 Setores presentes: Artesanato (majoritariamente), Folia de
Reis, Artes Visuais, Teatro e Comunicação.
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Silva Jardim
Não tem secretaria própria – SEMEC – CT;
Não tem legislação específica;
Não tem CMC;
I Encontro de Cultura: presença massiva, educação,
música, juventude.
Movimentos existentes no município: pontos de Cultura (
Aldeia Velha), Casa da Semente,
Sociedade Musical Dramática Honório Coelho; Mineiro
Pau; festas religiosas; turismo rural/ambiental.
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Trajano de Moraes
 Não tem secretaria própria – SEMED;

 Tem CMC – em atuação;
 Não tem legislação específica;
 Presentes ao encontro aberto: membros do CMC,
Música, Esportes, Gabinete do Prefeito, jovens;
 Movimentos culturais do município: Encontro de
Seresteiros; Rezadeira de Trajano; Encontro de folias
de Reis no distrito-sede e em Visconde de Imbé;
Excelências - são cantos entoados em velórios e
enterros; Mineiro Pau; Boi Pintadinho; festas religiosas;
blocos de sujos e Mascarados.
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Teresópolis
 Existe secretaria própria – SMC;
 Existe CMC e Fórum – com dificuldades;

 Segmento mais atuante no momento: Teatro,
inclusive com conquistas fora da área pública;
 Existe PMC, de 26/03/2013 – não está em
execução – nossa função: definir prioridades e
metas ;
 Lei Nº 3343, de 09/09/2014 – SMC;
 LEI Nº 3342, de 08/09/2014 – FMCT;

 Instabilidade política no município.
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Provocações para reflexão entre 2011 em Petrópolis;
2013 – SNC – RJ e o momento atual:

 Falta de estrutura para as equipes; Instabilidade política e
administrativa;

 Crise: cortes. Cortar o que já não existe?
 Descrédito com a Política e com os governos;
 Falta de tradição em participação social “aliada” ao
descrédito pelo não encaminhamento/efetivação de
resultados de fóruns, conselhos, conferências;
 Sistema Estadual “demorou” – desgaste pelas participações
anteriores.
 Disputas políticas, sociais, religiosas e comunitárias locais;
 Ausência de apoio efetivo aos grupos culturais locais – pelas
administrações municipais, estaduais e União;
 Demora para efetivação financeira e estrutural do SNC e
agora do SEC
 Falta de experiência ou limitações técnicas das equipes.
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