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Conferência Municipal de Cultura de Paraty 
 
RELATÓRIO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 
DO MUNICIPIO DE PARATY – RJ 
 
I. FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSAVEL PELO EVENTO: 
 

1. ESTADO:   
Rio de Janeiro 

2. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: 
Secretaria  Municipal de Turismo e Cultura 

3. ENDEREÇO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: 
 Av. Roberto da Silveira ,01 – Centro - Paraty/RJ – Cep: 23.970-000 
Telefone: (24) 3371-1046 / 3371-1046 (fax) 

 
II. FICHA DE QUALIFICAÇÃO DA CONFERÊNCIA REALIZADA 
 

1.  DECRETO DE CONVOCAÇÃO:   
A II Conferência Municipal de Cultura do Município de Paraty, Estado do Rio de 
Janeiro, foi convocada através do Decreto n.º 113, de 22 de setembro de 2009, 
retificado com o Decreto nº 128 de 21 de outubro de 2009, sendo parte integrante 
da II Conferência Municipal de Cultura. 
 

 2.  DATA DE REALIZAÇÃO:   
Dias 21,22 e 23 de outubro de 2009 
 3.  LOCAL DE REALIZAÇÃO:   
Sede do CINE TEATRO (antigo cinema) de Paraty 
 4.   QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES: 95 
 4.1.  Sociedade Civil:……………………………………….............…………..…..53 
 4.2.  Governamental: …………………………………………...............…………42 
5. QUANTITATIVO DE DELEGADOS ELEITOS NA CONFERÊNCIA: 04       
 5.1.   Delegados da Sociedade Civil: ……...................…………………..……...… 03    
 5.2.  Delegados da Área Governamental.................................……………..……..01 
 

 
 
III.  INTRODUÇÃO  
A II Conferência Municipal de Cultura de Paraty foi organizada por uma comissão de 
cidadãos da sociedade civil e governamental onde foram decididas todas as ações 
para cada etapa do evento, incluindo a programação e a aprovação do Regimento 



 

 

 

 

 

 2 

Interno; escolha de mediadores e convidados (palestrantes) para a conferência e a 
aprovação do material de divulgação. 
Foi realizada uma pré-conferência no dia 13 de outubro de 2009, no colégio 
CEMBRA, onde toda a comunidade paratiense foi convidada, incluindo estudantes, 
professores, ONGs e associações. 
 
IV. DESENVOLVIMENTO 
A II Conferência Municipal de Cultura foi realizada no Cine Teatro nos dia 21,22 e  de 
Outubro de 2009.  Na abertura do evento ocorreu a apresentação do Coral Indígena 
da Tribo de Paraty Mirim- Paraty (RJ) e posteriormente foram executados os Hinos 
Nacional e Municipal. 
A Mesa foi composta pelas seguintes autoridades: 

 Amaury Barbosa – Secretário Adjunto de Cultura; 
 Ricardo Lima- Minc- Secretaria da identidade e da Diversidade Cultural;  
 Ana Lúcia Pardo – Minc- Ouvidoria da Representação Regional; 
 Lorena Lima – Secretaria de Estado de Cultura; 
 Elizete Malvão da Silva Lemos – Secretária Municipal de Educação; 
 Cynthia Terrisse- IPHAN-Paraty; 
 Cristino Aparecido Cabreira Machado- FUNAI; 
 Pauline Batista S. Silva – Representante Jovem; 
 Mariano Tupã Muri Bolantin-Representante Indígena; 
 Laura Maria dos Santos-Representante Quilombola; 
 Almir dos Remédios-Representante Caiçara; 
 Luciano de Oliveira Vidal- Representante da Câmara Municipal de Paraty. 

Logo depois do pronunciamento das pessoas convidadas à mesa, houve nova 
apresentação do Coral Indígena e coquetel de abertura. 

22/10/2009 
Manhã 
Explanação dos eixos temáticos pelos representantes das instituições ali 
representadas, Ricardo Lima - Produção Simbólica e Diversidade Cultural ; Diuner 
Mello – Pesquisador de Paraty - Cultura, Cidade e Cidadania; Lorena Lima -  Cultura e 
Economia criativa e Ana Lúcia Pardo – Gestão e Institucionalidade da Cultura. O 
tema “Cultura e Desenvolvimento Sustentável” foi explanado por todos os 
palestrantes. Após as apresentações houve um intervalo para o almoço.  

Os trabalhos recomeçaram às 15h00, devido ao atraso das palestras, e o público 
presente foi dividido em cinco grupos. Foi distribuído um eixo temático para cada 
grupo. 

23/10/2009 
9h00 
Os grupos começaram a fazer a consolidações das idéias discutidas no dia anterior. 
Após o intervalo para o almoço, os grupos apresentaram o resultado das 
discussões. A seguir, os interessados se inscreveram para a eleição, a saber: Flora 
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Maria Salles, Maria Helena Mueller, Lauro Monteiro, Luciano Marinho, José Pital, 
Mariano Tupã Muri Bolantin, Laura Maria dos santos e Bernadete Passos. O 
resultado da votação ficou assim: 

1º- Bernadete Passos- 32 votos 
2º- Flora Maria Salles – 29 votos 
3º - Laura Maria dos Santos- 22 votos 
4º- Mariano Tupã Muri Bolantin – 21 votos 
5º- Lauro  Monteiro – 19 votos 
6º- José Pital- 16 votos 
7º- Maria Helena Mueller – 15 votos 
8º- Luciana Marinho – 06 votos 
 
Dos 8 (oito) candidatos, foram escolhidos os 4 (quatro) primeiros para Delegados e 
os outros ficaram como Suplentes, a saber: 
 
Delegados 
Bernadete Passos, Flora Maria Salles, Laura Maria dos Santos e Mariano Tupã Muri 
Bolantin. 
Suplentes:  
Lauro Monteiro, José Pital, Maria Helena Mueller e Luciana Marinho. 
 
V.  QUADRO DE DELIBERAÇÕES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL,  COM BASE NOS 
EIXOS TEMÁTICOS: 
 

EIXO I - PRODUÇAO SIMBOLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

Problema Diagnóstico Ação 

Precariedade e 
informalidade dos meios 
de comunicação ativos 
no município. 

Criação de uma “cadeira” 
de Comunicação no 
Conselho Municipal de 
Cultura  
 

Contatar Ministério, 
órgãos e instituições 
ligados à fiscalização e 
regulamentação dos 
meios de comunicação 
para estudo da situação 
legal das concessões do 
canal educativo de TV e de 
outros veículos em Paraty; 
buscar formas para 
regularizar, regulamentar 
e fortalecer os veículos 
existentes em Paraty e os 
futuros que possam 
aparecer. Nesse sentido os 
Fóruns de Cultura e 
comunicação devem unir-
se na luta pela 
regulamentação dos 
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artigos da CF/88 relativos 
ao tema. Entre eles o que 
obriga as emissoras de 
rádio e televisão a adaptar 
sua programação ao 
principio da regionalização 
cultural, artística e 
jornalística, bem como o 
que estabelece à 
preferência que deve ser 
dada às finalidades 
educativas, artística, 
culturais, e informativas, à 
promoção da cultura 
nacional e regional e à 
produção independente. 

Poucos recursos e 
equipamentos, 
profissionais 
despreparados 
 
 

Criação de um fundo para a 
apoiar a manutenção dos 
veículos, capacitação de 
profissionais e 
fortalecimento da 
produção local 
independente e isenta, 
difundindo a cultura, a 
educação e a cidadania. 
Critérios devem ser 
estabelecidos 
posteriormente. 

Levantamento de editais e 
leis de incentivo municipal, 
estadual e federal que 
atendam às propostas da 
área de comunicação.  

Passividade da sociedade 
civil: simples receptora 
de informações  
 
Perda ou distorção de 
valores essenciais para a 
vida em comunidade 
 

 Garantir a exibição da 
programação da TV 
educativa nacional, além 
de produzir e exibir outros 
de conteúdos de interesse 
local, gerados no 
município, como 
campanhas educativas e de 
conscientização; 

Implantação de ações 
educativas nas escolas e 
associações de moradores 
(e outras) voltadas para 
alunos e população para 
análise dos conteúdos de 
massa e para a produção 
de conteúdos nos variados 
tipos de mídia. 

Falta de comunicação e 
divulgação  entre as 
comunidades e as 
instituições de forma 
geral 
 
Exclusão social, falta de 
participação nas decisões 
do município 

Investir na democratização 
de:  energia, acessos à 
internet, telefonia e busca 
de meios alternativos de 
comunicação  
 
Garantir a difusão dos 
programas realizados 
pelos produtores culturais 

Desenvolver estudos de 
viabilidade técnica nas 
localidades de difícil 
acesso e implementação 
de projetos; capacitação 
de pessoas das 
localidades; garantir a 
comunicação entre órgãos 
públicos e os cidadãos 
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da comunidade através de apoio ou 
parceria aos demais 
conselhos municipais 
 

   Criar e institucionalizar 
dentro da Secretaria 
Municipal de cultura um 
departamento de 
diversidade, identidade e 
pluralismo cultural para 
formular políticas públicas 
que fomentem diálogos e 
ações interculturais, além 
da abertura de editais 
democráticos e criação de 
pontos de cultura;  

Não reconhecimento da 
manifestação identitária 
do indígena.  
Não reconhecimento da 
escolaridade ministrada 
na escola indígena.  

 Fortalecer a discussão no 
Fórum das comunidades 
tradicionais da articulação 
e interação entre as 
culturas, o sistema 
educativo e o 
desenvolvimento 
local/regional garantindo 
currículos que reflitam as 
especificidades locais 
buscando dar visibilidade a 
contribuição das 
comunidades tradicionais 
e assegurando a 
pluralidade. 
Necessidade de gestões 
urgentes junto ao Min. 
Educação, Min. Cultura e 
FUNAI para resolução 
desta questão. 

  Dar suporte à criação de 
centros culturais nas 
comunidades com 
recursos transferidos de 
fundo a fundo 

  Implementar nas escolas, 
através de um 
departamento de artes, 
ações que valorizem as 
tradições e manifestações 
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culturais com apoio e 
participação do conselho 
municipal de cultura 

  Implementar ações de 
turismo educativo em 
nossas escolas, com apoio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e da Associação de 
Guias. 

Falta de sustentabilidade 
econômica daqueles que 
detêm os saberes 
tradicionais (patrimônio 
imaterial) 
 
 

Fragilização, desagregação 
e perda de tradições e 
manifestações culturais 

Implantar como política 
municipal o título de 
notório saber para os 
mestres, griôs (patrimônio 
vivo) para que possam ser 
remunerados e façam 
parte da rede escolar 
municipal para transmitir 
esse conhecimento às 
gerações futuras 

Dispersão, falta de 
acessibilidade e risco de 
perda irrecuperável do 
patrimônio imaterial 
 
 

Ausência de informações 
sistematizadas sobre os 
grupos, pessoas e 
comunidades étnicas e 
tradicionais do nosso 
município que atuam no 
âmbito da cultura. 

Organizar  um Seminário 
Educação, Cultura e 
Cidadania envolvendo as 
entidades, instituições e 
agentes culturais do 
município, como inicio de 
outras ações. 
 
Reunir as informações já 
existentes, criar uma rede 
de cultura e iniciar um 
inventário sistemático das 
manifestações culturais 
 
Construir  base de dados 
sobre a cultura popular 
paratiense 
 
Oferecer a oportunidade 
de vivenciar variadas 
manifestações culturais e 
criar um pacto entre as 
entidades, instituições e 
lideranças locais para se 
elaborar o plano municipal 
de cultura 

Realização Ausência de critérios e Definir critérios em 
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indiscriminada de 
eventos que usam a 
cidade como mero 
cenário e com apelo 
comercial 
 
 
 
 
 

contrapartida para a 
cidade na realização dos 
eventos 

conjunto com a Secretaria 
e Conselho de Cultura para 
a aprovação dos eventos 
 
Estipular que todo evento 
cultural no município 
deverá destinar recursos 
para o Fundo Municipal de 
Cultura e que uma 
porcentagem desse fundo 
seja revertida para ações 
de educação ligadas à 
cultura 
 
Instituir cessão de uso de 
espaço, de imagem - não 
só da cidade ,mas das 
comunidades tradicionais 

Ausência de políticas 
públicas para o incentivo 
à leitura e bibliotecas 
públicas 
 
 

Baixo rendimento escolar Criar o Plano Municipal do 
Livro e a Leitura 
 
Ampliar e fortalecer a 
Biblioteca Municipal 
 
Fomentar e potencializar 
bibliotecas públicas e 
comunitárias que já 
existem 
 
Implantar bibliotecas em 
escolas e instituições 

Distanciamento entre a 
realidade da cultura local 
e o currículo escolar 
 

Desconhecimento da 
comunidade sobre o 
patrimônio e a cultura local 
 
Fracasso, desinteresse, 
desvalorização e perda da 
identidade local 
 

Reformular o currículo 
com a introdução de 
disciplinas de acordo com 
a realidade da 
comunidade: pesca, 
artesanato, manifestações 
artísticas 
 
Delegar o ensino das 
manifestações culturais às 
pessoas da localidade 
 
Aplicar a lei de 
obrigatoriedade da 
disciplina Educação 
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Patrimonial 
 
Repensar o formato e a 
estrutura das escolas 
dentro das comunidades 
étnicas e tradicionais  

Inexistência do segundo 
segmento educacional 
nas zonas rurais e oferta 
de atividades culturais 
para a comunidade 
 

Falta de perspectiva de 
continuidade nos estudos, 
cerceamento das 
potencialidades humanas e 
falta de acesso à cultura 

Implementar o segundo 
segmento de forma 
itinerante 
 
Oferecer atividades 
culturais para a 
comunidade: coral, teatro, 
cineclube, dança, arte 

Dificuldade dos agentes 
culturais na elaboração, 
gestão e 
sustentabilidade dos 
projetos 

Poucos projetos são 
elaborados, aprovados e 
com sustentabilidade 

Capacitar agentes culturais 
e educadores 

Currículos não 
adequados às 
verdadeiras identidades 
locais 

Currículos padronizados 
em toda rede escolar 
municipal 

Buscar diálogos 
intersetoriais numa 
integração de Secretarias 
Municipais em ações de 
fortalecimento e 
consolidação de 
identidade, garantindo 
currículos que reflitam as 
especificidades locais, 
buscando a visibilidade das 
comunidades tradicionais 
e assegurando o 
enriquecimento e a 
pluralidade da sociedade 

Discriminação da cultura 
etno-tradicional 

Desvalorização, pelo 
desconhecimento, das 
atividades culturais 
afrobrasileiras, indígenas e 
caiçaras 

Organizar capacitação e 
formação na história e 
tradições das culturas 
afrobrasileiras, indígena, 
caiçara, com apoio de 
instituições e órgãos afins 
e a participação do poder 
publico e sociedade civil. 
Garantir espaço para as 
manifestações da cultura, 
popular, fortalecer os 
grupos já existentes e 
incentivar a formação de 
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novos grupos de 
manifestação cultural 

Nossos jovens, 
principalmente de baixa 
renda, não tem tido 
oportunidade de dar 
continuidade a seus 
estudos após a 
conclusão do ensino 
médio 

Inexistência de cursos 
preparatórios para nossos 
jovens ingressarem nas 
universidades ou cursos 
técnicos e 
profissionalizantes. 

Parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação, 
universidades e Secretaria 
Municipal de Cultura para  
a criação de cursos de pré- 
vestibular, 
profissionalizantes e 
universidades públicas, 
procurando atender a 
vocação cultural local. 

 
 

EIXO II - CULTURA, CIDADE E CIDADANIA 

Problema Diagnóstico Ação 

O descumprimento da 
legislação relativa ao 
orçamento participativo 

Organizar ferramentas 
que consigam 
transparência no 
orçamento participativo 

Referenda as propostas da 
I Conferência de Cultura, 
delas excluindo as 
propostas que foram 
modificadas na II 
Conferência. 
Efetivar a participação da 
comunidade no 
gerenciamento do 
orçamento participativo 

Inexistência de espaço 
público para centros 
comunitários de 
convivência 

E necessário local para se 
reunirem, , interagirem, 
produzirem e transmitir 
conhecimento 

Abrir o prédio escolar  
para uso da comunidade 

Inexistência de cursos 
profissionalizantes, 
especialmente nas áreas 
de interesse local 

Exclusão da mão-de-obra 
local por não 
profissionalização 

Contratação e 
implantação de cursos 
profissionalizantes, 
universidades, SEBRAE, 
SENAC etc. 

Não apropriação da 
população aos 
equipamentos públicos e 
privados para fins sócio-
educativos 

Não estão sendo 
aproveitadas as 
informações e os 
conhecimentos da 
população tradicional 
pelos jovens 

Firmar parceria entre os 
poderes Federal, Estadual, 
Municipal e iniciativa 
privada para implementar 
a tecnologia educativa do 
Bairro Escola 

Inexistência de um espaço 
coletivo de produção de 
cultura 

Necessidade de um 
espaço de uso coletivo 
para transmissão e 
conhecimento, saberes e 

Entrega do edifício do 
antigo hospital para a 
instalação da Santa Casa 
das Artes, o antigo Cinema 
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fazeres locais da Praça da Matriz e 
outros prédios públicos 

Inexistência do segundo 
segmento nas zonas rurais 
e oferta de atividades 
culturais para a 
comunidade 
 

Falta de perspectiva de 
continuidade nos 
estudos, cerceamento 
das potencialidades 
humanas e falta de 
acesso à cultura 

Implementar o segundo 
segmento de forma 
itinerante 
 
Oferecer atividades 
culturais para a 
comunidade: coral, teatro, 
cineclube, dança, arte 
 

Desaparecimento dos 
grupos populares 
espontâneos  

Impossibilidade de 
aportar recursos públicos 
a grupos populares, 
culturais espontâneos. 
Ex. Folia de Reis, Festa do 
Divino, Cirandeiros etc. 

Criação de mecanismos 
públicos locais que 
possibilitem o repasse de 
recursos públicos para 
esses casos 

Falta acessibilidade para 
pessoas com deficiências  

Dificuldade de 
acessibilidade dos 
portadores de 
necessidades, pessoas 
com deficiência, nos 
equipamentos públicos e 
privados. Inclusive 
naturais. Ex. atual 
reforma da Av. Roberto 
da Silveira não possui 
acessibilidade, ponte do 
CIEP, não possui 
acessibilidade, e 
construção de uma nova 
ponte para o CIEP 

Adequação para essa 
acessibilidade seguindo os 
padrões internacionais de 
acessibilidade 
 
 
 

Precariedade no 
transporte público quanto 
à zona rural e costeira 

Monopolização de um 
único transporte coletivo 

Ter nos ônibus o itinerário, 
ônibus devem contemplar 
mais os moradores da 
zona rural 



 

 

 

 

 

 11 

 
 
 
 

EIXO III - CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

Problema Diagnóstico Ação 

Ausência da 
salvaguarda da 
cultura 

Não existe um Plano Municipal 
da Cultura 

Criá-lo 

Paratiense não dá 
valor a sua cultura 

Falta da consciência do que ela 
significa. É oprimido pelo o que 
vem de fora. Falta de 
conhecimento sobre a própria 
cultura. As manifestações 
culturais existem em função do 
turismo; agentes culturais não 
trabalham de forma articulada 

Trabalho coordenado 
com a educação 
(elaboração de uma 
agenda cultural nas 
escolas); Criação de 
espaços culturais para 
oficinas e transmissão de 
saberes e fazeres (usar o 
espaço das escolas). 
Realizar conferência 
Educação / Cultura 

Perda da identidade 
cultural devido à 
questão territorial 

Falta de política de 
regularização fundiária; 
pressão das unidades de 
conservação; pressão da 
exploração imobiliária 

Titulação e 
implementação dos 
planos de gestão das UCs 
 

Ausência de um 
Conselho / Fundação 
de Cultura 

Falta de vontade política e 
ausência de cobrança da 
sociedade civil 
 

Criar o Conselho, com 
indicação de pessoas que 
vem trabalhando os 
assuntos em grupos já 
existentes (Mar de 
Cultura,  Fórum das 
comunidades); criação de 
um Fórum permanente 
de Cultura para estudar  
e trabalhar com o poder 
Público e receber 
qualquer material 
(Decreto, Projeto de Lei) 
antes da votação/ 
articular as ações 
culturais /  elaboração  
do calendário cultural 

Desmerecimento 
geral da cultura local 

Apropriação indevida e 
descaracterização das 
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atividades culturais tradicionais 
das comunidades; falta de 
quadros com conhecimento da 
cultura e das tradições locais 
para orientar a elaboração dos 
eventos na cidade. Falta de 
apoio financeiro/estrutural/e de 
material para a realização dos 
eventos culturais comunitários 

 
EIXO IV - CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

Problema Diagnóstico Ação 

1 – A Gestão Pública 
de Paraty não 
contempla recurso 
específico para a área 
cultural. A área do 
Turismo é vista como 
a mais importante 
atividade econômica e 
a Cultura é concebida 
apenas como um 
atrativo a mais 

1 – As manifestações culturais e 
as produções culturais resistem 
e existem, respectivamente, 
sem uma política de incentivo. 
2- Estudos do Governo Federal 
identificam as cadeias 
produtivas da Cultura como 
propulsora da economia.  
Para conhecimento: 
 Manifestação Cultural: é o 
exercício e a vivência das 
tradições culturais do 
município. 
Produto Cultural: é o objeto e a 
atividade  cultural artística 
produzidos com objetivo 
econômico ou não. 
   
 

1 – Criação de um Fundo 
Municipal de Cultura com 
recursos: 
 A- não contingenciável: 
dedicado exclusivamente 
a dar suporte à 
manutenção das 
Manifestações Culturais. 
B- Contingenciado; 
deverão passar por 
avaliação da Comissão de 
Avaliação de Projetos 
(CAP) eleita pelo 
Conselho Municipal de 
Cultura 
C- Através de prêmios 
criados pelo Conselho 
Municipal de Cultura cujos 
candidatos serão 
selecionados pela 
Comissão Avaliadora de 
Projetos (CAP).  
2-  Estímulo às cadeias 
produtivas da Cultura. 

2 – Ausência de uma 
política de 
atendimento à 
produção cultural que 
cria uma política de 
favorecimento apenas 

2 – O fomentos a produção 
cultural até o momento é 
aleatória, ou seja, tanto o 
dirigente da pasta não tem 
instrumentos de atuação como 
os produtores não sabem 

2 – O fomento à produção 
dos Produtos Culturais 
poderá ser através de 
dinheiro público 
distribuído diretamente 
de maneira democrática e 
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para alguns. 
 
 

como atuar para conseguir 
apoio de recurso público.   

transparente por meio de 
editais, que serão 
definidos  pelo Conselho 
Municipal e avaliados por 
uma Comissão Avaliadora 
de Projetos ( CAP), e pela 
Lei de Incentivo à Cultura 
Municipal 

3 – A Lei Municipal de 
Incentivo a Cultura 
não está em vigor 
 

3 – Em 2001 ,a Lei de Incentivo 
a Cultura foi criada, não 
sabemos se foi regulamentada 
ou não, mas nela encontramos 
três questões: 
 
1. O recurso para utilização da 
lei deve constar no 
Planejamento Orçamentário 
aprovado a cada ano; 
 
2. Não existe nesta lei uma 
porcentagem estipulada, ou 
seja, a cada ano uma nova 
negociação; 
 
3. A Comissão de Avaliação de 
Projetos, nesta Lei (como está) 
é indicada pelo Prefeito e está 
diretamente ligada ao Gabinete 
do Prefeito. 

3 – Reativar e ou 
regulamentar a Lei 
Municipal de Incentivo à 
Cultura 
 
1. É necessário ter 
esclarecimentos técnicos 
do setor de finanças e 
planejamento da 
Prefeitura para que haja 
legalidade e o orçamento 
destinado ao uso da lei 
esteja contemplado no 
orçamento; 

2. É necessário mudar o 
formato da Comissão 
Avaliadora, ela deverá 
estar na pasta afins e 
eleita pelo Conselho 
Municipal de Cultura. 

3. A lei de Incentivo a 
Cultura possibilita aos 
projetos aprovados e 
devidamente 
credenciados captar 
recurso na iniciativa 
privada. Os 
patrocinadores e ou 
apoiadores abaterão do 
imposto municipal devido 
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4 – Muitos projetos 
desconectados com o 
município de Paraty 
acontecem sem 
deixar nenhum 
benefício 

4 – Há projetos que contribuem 
com a troca de conhecimento e 
que propiciam uma divulgação 
positiva do município, mas há 
projetos que apenas se utilizam 
da cidade e vão embora sem 
contribuir com nada e não 
usado nem a mão de obra local 

4 - Eventos culturais a 
serem realizados em 
Paraty, produzidos por 
entidades de fora da 
cidade devem ser 
aprovados pelo Conselho 
Municipal de Cultura 
 

5- Ausência de uma 
política cultural de 
inclusão 

5- Os projetos não são 
aproveitados no seu potencial 
com o propósito de inclusão. 
Mesmo aqueles que se 
destinam especialmente a um 
público restrito podem e 
devem contribuir 

Contrapartida 
Todos os eventos 
realizados em Paraty 
deverão contribuir para o 
Programa Municipal de 
Cultura de maneira a ser 
definida pelo Conselho 
Municipal de Cultura. 
Exemplo:O suporte às 
atividades permanentes  
será feito com recursos 
públicos através de ações 
de acesso à essas 
atividades para um 
público notoriamente 
carente, e de cunho 
inclusivo 

6- As manifestações 
culturais estão sem o 
apoio devido 

Todas as manifestações 
culturais que resistiram e 
resistem necessitam de um 
olhar mais afinado, ou seja, a 
política de zelar pelo que se 
ainda tem 

O suporte às 
manifestações culturais 
será feito após reuniões 
com os diversos atores 
que participam destas 
manifestações, para que a 
política pública a ser 
implantada de fato esteja 
alinhada  com os saberes 
e fazeres de Paraty 

7- Ausência de 
Formação e 
Capacitação 

7- Quando se fala em Economia 
Criativa da Cultura é necessário 
pensar em formação e 
capacitação relacionados às 
várias categorias da Cadeia 
Produtiva da Cultura. 

A capacitação será feita 
através de parcerias 
realizadas entre 
instituições extra 
municipais, tais como: 
UFRJ, SEBRAE, SENAC, 
capacitadas e os 
produtores de cultura 
locais. 
Essas atividades de 
capacitação poderão 
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prover formação 
profissionalizante e ou de 
formação cultural. 
OBS. Atividades de 
formação e transmissão 
dos saberes tradicionais 
relacionadas à 
Manifestações Culturais 
podem ser subsidiadas 
pelo Fundo Municipal de 
Cultura 

8- Ausência de 
cadastro e banco de 
dados da produção 
cultural local 

8- Como não existe um banco 
de dados que proporcione um 
total conhecimento da 
produção local não é possível 
corresponder com as 
demandas dos diferentes 
setores 

8- Levantamento de 
dados da produção 
cultural dos diversos 
setores para com um 
cadastro atualizado traçar 
programas e metas 

9- É escassa a 
divulgação das 
atividades culturais de 
Paraty, mais 
internamente do que 
externamente  

9- O cidadão morador de Paraty 
muitas vezes desconhece as 
atividades culturais do 
município 

9- Realizar plano 
estratégico de 
comunicação e divulgação 
de todos os setores 
artísticos e culturais para 
a cidade como um todo. 

10- As manifestações 
culturais e as 
produções culturais 
não possuem espaço 
para criação 
desenvolvimento e 
apresentação 

10- Muitas manifestações 
culturais e produções artísticas 
sofrem pela carência de 
espaços adequados  

10- Para uma economia 
criativa a política cultural 
deve prover espaços 
adequados para acolher, 
fomentar e dar 
visibilidade as 
manifestações e 
produções culturais 
avaliadas pelo Conselho 
Municipal de Cultura 

11- A singularidade de 
Paraty enquanto 
potencial (ou capital) 
cenográfico, para 
produções 
audiovisuais – por 
reunir história, 
paisagem e cultura 
local – que fez com 
que o município fosse 
locação de mais de 
cem filmes e 

11- Paraty jamais chegou a ter 
um política consistente em 
relação a esse seu uso, quase 
sempre sendo ao acaso que as 
produções audiovisuais aqui 
chegaram, e ao sabor das 
contingências definiram-se as 
modalidades de emprego da 
cidade como locação, e as 
eventuais contrapartidas para 
tanto – Em muitos casos nem 
sequer incluindo a exibição do 

11- A criação de um 
Conselho de Cultura de 
Paraty, ao qual caberá 
designar uma comissão 
de cinema (ou Film 
Comission). A essa 
Comissão caberá definir e 
por em prática as 
diretrizes, as ações 
necessárias e os 
mecanismos de atração e 
incentivo para  
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programas de TV, 
nacionais e 
internacionais, vem 
sendo nos anos 
crescentes muito rara, 
ou, ocasionalmente 
aproveitada; Ainda, de 
forma até 
questionável ou 
prejudicial. 

produto final para a cidade, e 
ainda menos qualquer efeito 
mais duradouro. Vem sendo 
perdida, portanto, a 
oportunidade de capitalizar 
essa singularidade de Paraty 
para constituição progressiva 
de um verdadeiro pólo 
cinematográfico. 

desenvolvimento do 
Município como locação 
de produções 
audiovisuais, tendo como 
objetivo mais amplo o 
fomento da criação de um 
estrutura permanente e 
sustentável de apoio a 
essas produções e, 
progressivamente, a 
transformação da cidade 
em um centro produtor – 
incluindo, ao longo desse 
processo as parcerias com 
instituições como SENAC, 
Universidades públicas, 
etc, que possibilitem a 
capacitação efetiva de 
seus jovens nas diferentes 
carreiras nessas 
produções, como uma 
alternativa viável de 
profissionalização 

12- Desestruturação 
do setor artesanal 
como um todo 

12- A importância do artesanato 
como valor de identidade 
cultural, valorização do 
individuo e como instrumento 
de economia e geração de 
renda 

12- Estruturar ações e 
regulamentar medidas, de 
apoio ao setor artesanal, 
concernentes as 
demandas nos campos: 
técnico econômico, 
mercadológico, 
organizacional, jurídico e 
cultural, sem prejuízo das 
peculiaridades dos modos 
de produção e das 
características dos 
produtos 
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V - GESTAO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA 

Problema Diagnóstico Ação 

Falta ou ausência da 
secretaria de cultura, 
conselho municipal e 
fundo municipal de 
cultura. 

Necessidade de que se 
formate o mais urgente 
possível a secretaria de 
cultura, conselho e fundo 
municipal, como que seja 
assinada pelo poder 
executivo. 

Implantar a secretaria de 
Cultura; 
Criar o Conselho Municipal 
de Cultura; 
Criar o Fundo Municipal de 
Cultura 

A ausência de política 
pública para a Cultura. A 
Secretaria atual é dividida 
com o Turismo não 
propiciando atenção 
necessária para a Cultura. 
A Diretoria de Cultura é 
limitada. 

Promover a execução da 
política cultural do 
município, orientando, 
incentivando e 
patrocinando atividades 
artísticas, visando um 
maior acesso da 
população aos bens 
culturais; 
 

Criação de  uma Secretaria 
Municipal de Cultura de 
Paraty;  

A sociedade civil está 
ausente das decisões do 
poder público. 
 

Criação de mecanismos de 
participação, 
aproximando a sociedade 
civil das ações da área 
cultural. 

Criação do Fórum Atitude 
Cultural, este Fórum tem 
caráter permanente e 
aberto a todos que 
queiram discutir 
cultura.Criação de um 
Conselho Municipal de 
Cultura .Criação de 
Câmaras Setoriais para 
participação de todos os 
segmentos culturais e 
artísticos de Paraty.   

A inexistência de 
orçamento específico 
para a Cultura.  
 
 

Garantir orçamento para a 
pasta Cultura. 

Criação de um Fundo para 
a Cultura e a garantia de 1% 
do orçamento da 
Prefeitura Municipal, 
conforme orientação do 
Ministério da Cultura. 


