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1. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo afirmar a ideia de que os 

organismos governamentais, mais especificamente a Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, tem responsabilidade de assumir a formalidade, de trazer para a agenda 

pública municipal as diversas formas de manifestações artísticas populares. Ela, 

Prefeitura, deve promover critérios que considerem as diferenças entre as empresas de 

cultura e os grupos populares para garantir a estes últimos, de forma mais justa e 

proporcional, espaço nos recursos destinados à cultura no orçamento da cidade e outros 

captados junto ao Estado e Governo Federal. 

Os grupos artísticos populares encontram uma grande dificuldade para ter acesso 

aos recursos municipais, estaduais e federais destinados à cultura, já que esses grupos, 

apesar de majoritários, possuem pouco conhecimento técnico e administrativo, ao 

contrário das grandes empresas artísticas que possuem especialistas em editais e 

licitações, tornando assim a concorrência desleal. 

 

Como o vocábulo cultura se remete às diversas interpretações é importante 

conceituá-lo segundo o conhecimento clássico para, assim partindo do geral para o 

específico, compreendermos a cultura popular ou manifestação artística popular. Pode-

se dizer cultura é “Desenvolvimento intelectual; saber; utilização industrial de certos 

produtos naturais; instituições, costumes e valores de uma sociedade; cultivo”. 

(BUENO, 2007) 

 

A cultura é por excelência uma exclusividade, uma dádiva, e um direito 

fundamental dos seres humanos, sendo importante para a sua afirmação no meio 

individual, familiar e social. Ela estabelece padrões comportamentais que diferencia, 

cria identificação entre membros que compartilham de mesmos espaços geográficos, 

mesmos grupos, classes e rede sociais, estabelecendo ainda comportamentos 

diferenciados até mesmos no meio familiar. O homem é um ser aculturado e é pela 

cultura que ele se identifica, sua visão de mundo é formada em cima de padrões e 

símbolos refletidos por sua base cultural. 

Aplicando outro conceito, cultura é um conjunto de fenômenos materiais e 

ideológicos que caracterizam um determinado grupo social. A palavra cultura refere-se 
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ao comportamento social de um grupo, traduzindo desenvolvimento e sentimento. Os 

grupos sociais para se interagirem criam as suas próprias culturas. Essa cultura que é 

desenvolvida dentro de cada grupo social, de cada comunidade, vira fruto do esforço 

coletivo. Nesse sentido, destaca-se a importância da preservação e manutenção das 

manifestações culturais, da arte e estética, isso levando em conta que tem que 

considerar as atividades hereditárias clássicas e também as contemporâneas 

manifestações culturais, pois são os frutos dos novos padrões estéticos, a apreensão do 

mundo sob nova ótica, sob novos valores comportamentais. 

 

Por meio das artes populares, encontramos a diversidade e a distribuição das 

manifestações de folclore, isto é, a cultura popular do Brasil no universo 

cultural dinâmico que resiste aos tempos e que se renova. • É uma cultura viva 

e dinâmica que se exprime através da vida das pessoas e que diz respeito aos 

modos de ser, viver, pensar e se expressar de uma grande parte dos brasileiros 

de todas as classes sociais. (BIDU, 2015) 

 

Desta forma, o congado, a tradição dos contos e causos, os saraus, o hip hop, o 

teatro de bairro, a roda de samba, as festas juninas e bandas de músicas locais carecem 

de manutenção e de passar este conhecimento popular para as próximas gerações, fazer 

sua linhagem e ninhagem cultural. Nesse caso, há também a vontade intrínseca nos 

grupos populares de se firmarem enquanto objeto de apreciação. Essas vontades, se 

reprimidas, podem causar perda de parte da história de um grupo social. Muito comum 

nas urbes, esses organismos carentes de espaços formais e apropriados para suas 

manifestações culturais se valem de espaço alternativos para se expressarem. Escolas, 

praças, parques e bares compõem o espaço alternativo que, mesmo sendo esses espaços 

em grande parte equipamentos públicos, nem sempre as manifestações dos grupos 

populares constam da agenda formal da cidade, portanto sem contar com recursos e 

incentivo dos órgãos governamentais. 

“O Plano Nacional de Cultura, como previsto na Constituição, foi instituído pela 

Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010 e atribui o sucesso de atendimento de suas metas 

a todos os entes da Unidade Federativa do Brasil por meio do Sistema Nacional de 

Cultura. Estabeleceram-se metas como meio de promover a ampla participação da 

sociedade e gestores públicos com intuito de envolver o máximo de atores da sociedade 

na responsabilidade de seus cumprimentos”. BRASIL, 2010, p?) 
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“Os objetivos do PNC são o fortalecimento institucional e definição de políticas 

públicas que assegurem o direito constitucional à cultura; a proteção e promoção do 

patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; a ampliação do acesso à 

produção e fruição da cultura em todo o território; a inserção da cultura em modelos 

sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico e o estabelecimento de um sistema 

público e participativo de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas culturais.” 

BRASIL, 2010 

É um processo de evolução dos grupos sociais a necessidade de que as gestões 

locais façam planejamentos e implementem políticas públicas que respondam aos seus 

desafios emergentes. É necessário que se crie uma política que valorize as 

características históricas e culturais desses grupos para que promovam e reconheçam a 

diversidade das várias expressões culturais presentes em cada região. Para isso os 

gestores criaram Leis que beneficiam e incentivam a cultura. Os projetos culturais 

dependem de algum tipo de patrocínio para que sejam colocados em prática na agenda 

formal do Município. 

Além das Leis Federais temos as leis municipais, ambas criadas para beneficiarem 

os projetos culturais e incentivar a implantação e o desenvolvimento de atividades 

culturais que existem ou que venham a existir no âmbito do Município e Federal.  

Como as maiorias dos projetos dos grupos artísticos populares são 

discriminadamente reconhecidos de menor potencial, recebem um percentual menor 

que os projetos das empresas de cultura, taxados de grande potencial e chamados de 

projetos “especiais”. As grandes empresas artísticas captam a maior parte dos recursos 

que são destinados à promoção cultural. Com isso, os grupos artísticos populares 

acabam ficando desmotivados e muitos desistem de levar adiante seus projetos. Nesse 

caso, os projetos populares que são postos em execução só têm acesso a recursos via 

esfera pública. 

A prática do clientelismo e paternalismo exercida sobre os projetos de interesse 

do mercado por parte dos patrocinadores artísticos, sejam esses da esfera pública ou 

privada, é um dos motivos que levam muitos grupos a desistirem de levar seus projetos 

adiante. Reconhecendo ainda que muitos deles, nesse caso patrocinadores da iniciativa 

privada, atribuem à tarefa de arrecadação as Leis de Renúncia Fiscal ao invés de 

acrescentar recursos privados à cultura. 

Hoje fica a cargo das diretorias de marketing a função de definir quem deve 

receber esses recursos, excluindo, principalmente, os setores que mais necessitam desse 
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apoio como os projetos comunitários, grupos artísticos populares e populações mais 

carentes. 

Por isso, a relevância do presente trabalho em diagnosticar os problemas 

referentes a dificuldade de acesso dos grupos populares aos recursos da cultura, bem 

como em buscar alternativas para sanar o problema. 
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3. COMENTÁRIOS ANALÍTICO-CONCEITUAIS SOBRE NÓS 

EXPLICATIVOS 

 

Observa-se que há pouco investimento da parte do poder público em Grupos 

Artísticos Culturais. Todo o processo administrativo favorece empresas de culturas a 

serem beneficiadas com as leis de incentivo à cultura. Por ser um sistema bem 

burocrático, são poucas as verbas que beneficiam grupos menores de cultura, pois a 

maior parte dela fica com empresas bem estruturadas e que conseguem apresentar um 

projeto bem arquitetado com formatação e linguagem técnica. 

As grandes empresas, além de se apoderar da capacidade técnica para a 

formatação dos projetos, possuem influência política que facilita na penetração e 

entendimento do processo dos editais de cultura. 

Nossa abordagem na Cadeia Causal 1 é referente a atuação dos Políticos com 

relação aos recursos destinados à cultura. Os Políticos conservadores eleitos geralmente 

não se comprometem com agendas de interesse do povo e a cultura fica sendo uma 

agenda de segundo plano. 

Na Cadeia Causal 2, foi abordado que os Grupos Artísticos Populares geralmente 

possuem uma vulnerabilidade social, distanciando-os dos equipamentos e das Políticas 

Públicas. Geralmente estes grupos são compostos por pessoas com baixa escolaridade e 

com pouca capacidade técnica para elaborar um bom projeto de cultura. 

Estes fatores contribuem para que os Grupos Artísticos Populares sejam, na 

maioria das vezes, desorganizados e participem pouco das oportunidades oferecidas. 

Mesmo quando há participação dos Grupos Artísticos Populares em editais de captação 

de recursos para a cultura, muitas vezes, seus projetos são reprovados por não 

cumprirem com as exigências técnicas. 

Na Cadeia Causal 3 foi descrito sobre as Leis de Incentivo à Cultura privilegiar os 

projetos de interesse do mercado. Isso torna a concorrência desleal com relação aos 

Grupos Artísticos Populares. Neste levantamento, são as empresas de cultura quem 

mais captam as verbas destinadas para esta área, o que praticamente inviabiliza os 

pequenos grupos captarem as verbas. Os Grupos Artísticos Populares ficam com a parte 

mínima das verbas destinadas à cultura.   

Foi verificado na Cadeia Causal 4 que as empresa de cultura altamente 

tecnificadas tem maior apoio dos políticos, já que são mais rentáveis. Estamos vivendo 
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em uma sociedade midiatizada, quase tudo se torna espetáculo, a cultura começa a 

estruturar-se em relação direta com a existência das mídias.  

Com essa midiatização da sociedade, há uma inversão de valores culturais, as 

festas populares estão sendo reinventadas e acabam virando mega produções. Deixando 

assim de lado o verdadeiro sentido da cultura que é a união entre os povos, valores, 

costumes e hábitos passados de geração para geração.  

Constatamos ainda que com todas as mudanças acontecendo e toda a 

burocratização da cultura, os grupos artísticos populares tem se distanciado de suas 

raízes, eles tem deixado de acreditar em sua importância para a cultura.  

 

 

3.1 - Análises dos Nós Estratégicos 

 

3.1.1 - NE1 - Grupos artísticos populares com pouco conhecimento do 

processo administrativo burocrático 

 

Os grupos artísticos populares geralmente são constituídos por membros com 

grande potencialidade artística, porém com pouca escolaridade e conhecimento técnico 

com relação a desenvolvimento de projetos artísticos e burocráticos. Este fato traz uma 

variável de condição em preparação na condução de projetos para candidatar aos 

processos de leis de incentivo à cultura. 

Os processos administrativos para fomentação de grupos culturais geralmente são 

bem burocratizados, com grande exigência em projetos bem elaborados, geralmente 

com linguagem técnica e com desenvolvimento refinado. Esse tipo de projeto limita seu 

público, deixando “empresas de cultura” bem equipadas com certo privilégio na 

elaboração e conseqüentemente aprovação de seus projetos. 

A intenção de tratar este assunto como um Nó Estratégico, é que quando o 

analista faz a distinção entre os públicos voltados à cultura, ele pode promover uma 

maior socialização entre os recursos destinados a área em questão.  

Pode-se eleger como maior gargalo a organização quanto ao tamanho e 

conhecimento dos grupos participantes de editais para recursos de Leis de Incentivo à 

Cultura. A partir desta distinção é possível estabelecer quem possui programas 

gerenciais de elaboração de projetos e os que ficam desfavorecidos por não possuírem 

nem conhecimento básico de fundamentação de um projeto. 
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Uma vez que é realizada à diferenciação social entre os públicos inscritos nos 

editais das leis de incentivo à cultura é possível promover uma capacitação de equipes 

dos grupos menos equipados com corpo técnico. Para promover esta aprendizagem, os 

orientadores da esfera municipal irão promover cursos e oficinas com a intenção de 

facilitar o ensino sobre os processos administrativos que levam à fomentação aos 

grupos culturais. 

 Neste caso o Analista, ator que declara o problema tem uma enorme tarefa em 

articulação junto a Fundação Municipal de Cultura, ONGs e outros órgão para 

conseguir pautar a agenda decisória do governo. Deve ser considerado que, embora 

exista vontade política por parte do ator que declara o problema, porém sua 

governabilidade é muito limitada devido à posição que ocupa dentro de um governo 

claramente conservador. 

 

 

3.1.2 - NE2 - Lei municipal de incentivo à cultura privilegia projetos 

culturais de interesse do mercado 

 

Os projetos de cultura são burocratizados, possuem pouca acessibilidade para os 

grupos artísticos populares. Empresas maiores de cultura possuem maior aprovação nos 

processos dos editais, pois geralmente são organizadas e possuem uma corporação 

técnica que produzem os projetos dentro das exigências dos editais e geralmente há 

grande influência política facilitadora do processo. 

Os grupos menores além de geralmente não obterem organização estrutural, seus 

membros possuem pouca escolaridade e baixa formação técnica específica para 

cumprimento das exigências dos editais na criação dos projetos. Geralmente com pouca 

liderança e conhecimento político, os grupos menores se encontram com dificuldade na 

aprovação dos seus projetos. 

Para melhorar a contemplação desses grupos populares em fomentos para a 

cultura, é necessário que haja a separação social entre os grupos e, nesse caso, que haja 

um incentivo para aprovação de projetos elaborados por grupos menores através de 

cotas para pequenos grupos artísticos populares. 

Para o funcionamento a sugestão é que haja uma divisão social entre grupos 

menores, grupos médios e grupos empresariais. Dentro deste conceito podem-se 
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destinar verbas para cada grupo, sem que um grupo maior entre na concorrência com 

pequenos grupos. 

A burocracia também pode ser minimizada para os pequenos grupos, sendo assim, 

também, uma forma de facilitar o entendimento pelos grupos não tecnificados o que 

viabiliza a construção do projeto e aprovação pelo órgão base. O gestor da Fundação 

responsável pela elaboração do edital tem que simplificar os termos técnicos para que 

mesmo sem conhecimento, os pequenos grupos consigam entender o processo 

licitatório.  

Outro assunto que pode ser levado em questão é uma criação de “Orçamento 

Participativo” da cultura. Este é um modelo totalmente horizontal, que pode ser 

defendido pela própria sociedade: como será investida a verba destinada a cultura 

municipal. Neste contexto, grupos menores podem se aliar e defender que boa parte da 

verba seja usada para fomentar os pequenos grupos culturais. 

Quando o gestor responsável pelos recursos destinados a cultura, alia estas três 

ideias de socialização das verbas destinadas à cultura, ele esta de certa forma 

priorizando os grupos artísticos populares às políticas culturais.   

O Ator que declara o problema criou soluções que atenderiam bem a este Nó 

Estratégico. Embora a concorrência desleal de grandes grupos com os populares, 

quando se propõe estabelecimento de contas tende atender os menores grupos. Para 

conseguir a governabilidade sobre estas pautas, o Ator deverá articular com vereadores, 

Fundação Municipal de Cultura (conforme será visto à frente) o que na prática não seja 

uma tarefa fácil. 

 

3.1.3 - NE3 - Grupos artísticos populares ficam com parte mínima do 

orçamento público destinado à cultura. 

 

Nas Leis de Incentivo e nos Decretos de Regulamentação estão descriminados 

alguns itens como valores limites, contrapartidas, representações, percentuais para 

atividades de elaboração, captação e divulgação, entre outros pontos. 

Nas leis, em sua maioria, estão descriminados que os projetos com baixo valor, ou 

seja, os grupos artísticos populares e os projetos comunitários receberão um percentual 

menor que o percentual dos grupos considerados “especiais” representados pelas 

grandes empresas de cultura. Além disso, o número de projetos apresentados também 
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sofre diferenciação. Os grupos populares apresentam uma quantidade menor de 

projetos. 

O poder econômico é concentrado no mercado capitalista, ou seja, na indústria 

cultural. São feitas triagens dos projetos que receberão as verbas e os projetos mais 

rentáveis politicamente e economicamente são aprovados, enquanto os projetos com 

maior potencial social, que atingiria uma maior parte da população carente, são 

deixados de lado.  

A burocracia nos editais também é um grande ponto negativo para os grupos 

populares na captação de recursos, uma vez que as grandes indústrias de cultura 

possuem recursos para capacitar uma equipe especializada em editais e 

desenvolvimento de projetos. Enquanto os grupos artísticos populares possuem pouco 

ou nenhum conhecimento de editais e elaboração de projetos.  

É necessário um investimento maior por parte do poder público e privado na 

capacitação dos pequenos grupos para que eles se igualem aos grandes grupos, e não 

haja tanta distinção social e econômica.  

Na esfera municipal, a parte orçamentária destinada à cultura dos pequenos 

grupos deveria se igualar aos grupos especiais e dar melhor oportunidade para criação 

de novos grupos que levem cultura a comunidades carentes. Uma boa forma do gestor 

público conseguir essa igualdade seria introduzir do orçamento participativo cultural 

para que a própria população decida em qual projeto investir e para que se beneficiem 

com uma forma de lazer cultural acessível ao seu bolso. 

Pelo prisma do Analista de Políticas Publicas, Ator que declara o problema, sua 

governabilidade é limitada nas ações que envolva os poderes Executivo e Legislativo 

mas por outro lado, pode-se avançar nas relações com os Grupos Artísticos Populares e 

o Partido dos Trabalhadores. 
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4. ÁRVORE DO PROBLEMA 
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PAINEL 1 

 

Árvore de problemas 

 

Nó 

Estratégico 
Ações Resultado Das Ações 

NE 1 - Grupos 

Artísticos 

Populares com 

pouco 

conhecimento do 

processo 

administrativo 

burocrático. 

A.1.1- Indicar a necessidade de criação de 

cadastro que estabeleça grupos de porte 

pequeno, médio, grande e grupos informais, 

realizando mapeamento dos Grupos 

Artísticos Populares para identificar se 

possuem conhecimento técnico. 

A.1.2- Solicitar aos responsáveis da 

Fundação Municipal que promovam a 

capacitação dos membros dos Grupos 

Artísticos Populares a fim de aperfeiçoar o 

conhecimento dos processos burocráticos. 

A.1.3 – Indicar a criação de um 

departamento dentro da Fundação Municipal 

de Cultura para atender os Grupos Artísticos 

Populares e auxiliá-los na elaboração de 

projetos. 

1.1- Grupos cadastrados de acordo 

com o critério de porte pequeno, 

médio e grande e grupos informais e 

mapeados se estão ou não 

capacitados para formulação de 

projetos. 

1.2- Grupos tecnicamente 

capacitados para o entendimento 

técnico burocrático de editais de 

cultura. 

1.3- Grupos artísticos Populares 

com um departamento dentro da 

Fundação Municipal de Cultura 

responsável em auxiliá-los com 

projetos. 

NE 2 - Lei 

municipal de 

incentivo à 

cultura privilegia 

projetos 

culturais de 

interesse do 

mercado. 

A.2.1-Indicar aos responsáveis a necessidade 

de  destinação de parte do orçamento de 

cultura para atender os Grupos Artísticos 

Populares. 

A.2.2- Rever o critério de documentação 

juntamente com o setor responsável a fim de 

desburocratizar o processo para Grupos 

Artísticos Populares. 

A.2.3- Propor ao Diretor da Fundação 

Municipal de cultura, que promova  ações 

culturais em territórios regionalizados a fim 

de divulgar a importância e fomentar os 

Grupos Artísticos Populares. 

2.1- Grupos Artísticos Populares 

fomentados com verbas que antes, 

na maioria das vezes, não chegavam 

até eles. 

2.2- Promoção cultural de Grupos 

Artísticos Populares que antes não 

tinham fomento para divulgação de 

suas artes. 

NE 3 - Grupos 

Artísticos 

Populares ficam 

com parte 

mínima do 

orçamento 

público 

destinado à 

cultura. 

A.3.1- Propor ao Diretor da Fundação 

Municipal de cultura a Destinação de parte 

do recurso destinado à cultura via Orçamento 

Participativo da Cultura. 

A.3.2-Solicitar ao setor responsável a  

Mobilização de Grupos Artísticos Populares 

para articulação com órgãos municipais para 

criarem Política para fomentar estes grupos. 

A.3.3- Criar sindicato que defenda os Grupos 

Artísticos Populares e que façam articulações 

necessárias para atendimento de suas 

demandas junto a Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte e outros órgãos. 

3.1- Parte do recurso do município 

para cultura será decidida em 

assembléias do Orçamento 

Participativo da Cultura. 

3.2- Criação de série de Política 

Pública que atenderá de forma 

estrutural, administrativa, financeiro 

aos Grupos Artísticos Populares. 

3.3- Criado o Sindicato de Grupos 

Artísticos Populares – SIGAP. 
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5. PLANO DE AÇÃO 

 

PAINEL 2.1 

 

NE 1 - Grupos artísticos populares têm pouco conhecimento do processo administrativo 

burocrático. 

 

Ação Tarefas 
Recursos 

Necessários 

Prazo 

(Meses) 
Responsável 

A.1.1- Indicar a 

necessidade de 

criação de cadastro 

que estabeleça grupos 

de porte pequeno, 

médio, grande e 

grupos informais, 

realizando 

mapeamento dos 

Grupos Artísticos 

Populares para 

identificar se possuem 

conhecimento técnico. 

1.1.1 - 

Mapeamento dos 

diversos grupos 

culturais, em 

visitas as 

comunidades. 

1.1.2 - 

Cadastramento 

dos grupos com 

porte pequeno 

médio e grande e 

grupos informais 

através de banco 

de cadastro. 

Recursos da Fundação 

Municipal de Cultura. 

 

Recursos da Fundação 

Municipal de Cultura  

 

Recursos da Prodabel 

6 (seis) meses 

 

12 (doze) 

meses 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

 

Prodabel e 

Fundação 

Municipal de 

Cultura 

A.1.2- Solicitar aos 

responsáveis da 

Fundação Municipal 

que promovam a 

capacitação dos 

membros dos Grupos 

Artísticos Populares a 

fim de aperfeiçoar o 

conhecimento dos 

processos 

burocráticos. 

1.2.1 - 

Realização de 

seminários, 

cursos e 

palestras. 

1.2.2 - 

Disponibilização 

de equipe 

técnica para 

apoiar na 

elaboração dos 

projetos. 

Recursos da Fundação 

Municipal de Cultura 

e Secretaria de 

Educação. 

 

Recursos da Fundação 

Municipal de Cultura. 

6 (Seis) a 12 

(doze) meses. 

 

6 (Seis) a 12 

(doze) meses 

Fundação 

Municipal de 

Cultura e Ongs 

voltadas à 

Cultura. 

 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

A.1.3 – Indicar a 

criação de um 

departamento dentro 

da Fundação 

Municipal de Cultura 

para atender os 

Grupos Artísticos 

Populares e auxiliá-

los na elaboração de 

projetos. 

1.3.1- Priorizar a 

criação de 

departamento e 

disponibilizar 

técnicos que 

possam auxiliar 

os Grupos 

Artísticos 

Populares na 

execução de 

projetos. 

Recursos da Fundação 

Municipal de Cultura 

6 (Seis) a 12 

(doze) meses 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

 



15 

 

PAINEL 2.2 

 

NE 2 - Maior parte dos projetos dos grupos artísticos populares é reprovada. 

 

Ação Tarefas 
Recursos 

Necessários 

Prazo 

(Meses) 
Responsável 

A.2.1-Indicar aos 

responsáveis a 

necessidade de  

destinação de parte do 

orçamento de cultura 

para atender os 

Grupos Artísticos 

Populares. 

2.1.1- De todo o 

orçamento 

destinado a 

cultura, 

disponibilizar 

pelo menos 20% 

para atender os 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 

Recursos do 

Orçamento 

Municipal de 

Cultura. 

6 (seis) meses 

 
Vereadores 

A.2.2- Rever o 

critério de 

documentação 

juntamente com o 

setor responsável a 

fim de desburocratizar 

o processo para 

Grupos Artísticos 

Populares. 

2.2.1- Exigir 

menor 

quantidade de 

documento para 

os grupos 

pequenos e 

informais para 

concorrerem em 

editais. 

Recursos da 

Fundação Municipal 

de Cultura 

6 (seis) a 12 

(doze) meses  

Fundação 

Municipal de 

Cultura 

A.2.3- Propor ao 

Diretor da Fundação 

Municipal de cultura, 

que promova  ações 

culturais em 

territórios 

regionalizados a fim 

de divulgar a 

importância e 

fomentar os Grupos 

Artísticos Populares. 

2.3.1- Criar 

ações culturais 

em espaços 

públicos 

fomentados pelo 

poder público 

para os Grupos 

Artísticos 

Populares 

promover sua 

arte. 

Recursos da 

Fundação Municipal 

de Cultura. 

6 (seis) meses 

 
Vereadores 
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PAINEL 2.3 

 

NE 3 - Grupos artísticos populares ficam com parte mínima do orçamento público 

destinado à cultura. 

 

Ação Tarefas 
Recursos 

Necessários 

Prazo 

(Meses) 

Responsá

vel 

A.3.1- Propor ao 

Diretor da Fundação 

Municipal de cultura a 

Destinação de parte do 

recurso destinado à 

cultura via Orçamento 

Participativo da 

Cultura. 

 

3.1.1 - Enviar para 

aprovação da Câmara 

Municipal Projeto de 

Lei que institui o 

Orçamento 

Participativo da 

Cultura.  

3.1.2 - Disponibilizar 

infra-estrutura para 

assembléias. 

Recursos da Prefeitura 

Municipal de BH. 

 

Recursos da Prefeitura 

Municipal de BH. 

3 (três) 

meses. 

 

3 (três) 

meses. 

Executivo e 

Legislativo 

de Belo 

Horizonte 

 

Fundação 

Municipal 

de Cultura 

A.3.2-Solicitar ao 

setor responsável a  

Mobilização de 

Grupos Artísticos 

Populares para 

articulação com 

órgãos municipais 

para criarem Política 

para fomentar estes 

grupos. 

 

3.2.1- Articulação de 

Representantes de 

Grupos Artísticos 

Populares com os 

Órgãos Públicos para 

levarem suas 

demandas e assim 

Poderem solicitar 

Políticas Públicas para 

atendê-los. 

Grupos Artísticos 

Populares 

3 (três) 

Meses 

União de 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 

A.3.3- Criar sindicato 

que defenda os Grupos 

Artísticos Populares e 

que façam articulações 

necessárias para 

atendimento de suas 

demandas junto a 

Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte e 

outros órgãos. 

 

3.3.1-Criação de um 

sindicato que possa 

articular as demandas 

dos Grupos Artísticos 

Populares junto aos 

órgãos públicos. 

Partido dos 

Trabalhadores 

6 (Seis) 

meses 

Membros do 

Partido dos 

Trabalhador

es. 
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6. ANÁLISE DE ATORES 

 

PAINEL 3.1 

 

Ação 1.1 - Criar cadastro que estabeleça grupos de porte pequeno, médio, grande e 

grupos informais, realizando mapeamento dos grupos artísticos populares para 

identificar se possuem conhecimento técnico. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Fundação 

Municipal de 

Cultura 

Disponibilizar 

agentes de 

mobilização 

de forma 

intensiva e 

contínua. 

Depende do 

acesso aos 

grupos de 

cultura em 

cada 

comunidade. 

Criar canais de 

comunicação 

para avisar aos 

grupos sobre a 

visita dos 

agentes 

envolvidos. 

A 

comunicação 

não ser eficaz. 

Mapear os 

Grupos 

Artísticos 

Populares de 

cada 

comunidade 

que farão parte 

do cadastro 

dos grupos. 

Prodabel 

Gerenciament

o do banco de 

dado e 

ferramentas 

para o 

cadastro dos 

Grupos. 

Depende de 

alinhamento 

entre os 

órgãos 

municipais 

sobre quais 

informações e 

formas que 

serão usadas. 

Criando uma 

plataforma de 

dados que 

consiga 

atender as 

necessidades 

para o 

cadastramento 

dos grupos. 

Criar 

plataformas 

obsoleta que 

não consiga 

atender às 

demandas.  

Criar um canal 

de 

comunicação 

entre os 

órgãos 

envolvidos 

para facilitar o 

entendimento 

e problemas 

que possam 

vir a ter. 

Fundação 

Municipal de 

Cultura 

Passar 

informações 

necessárias 

para orientar 

na criação da 

ferramenta de 

gestão do 

cadastro. 

Não controlar 

os recursos 

tecnológicos 

necessário 

para o 

mapeamento 

dos grupos. 

Estabelecendo 

parcerias com 

a Prodabel e 

outros órgãos 

que possam 

contribuir na 

criação da 

ferramenta.  

Agindo de 

forma isolada, 

e ou, não 

priorizar o 

mapeamento. 

Fazendo uma 

solicitação 

formal para 

fazer 

mapeamento 

dos grupos.  
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PAINEL 3.2 

 

Ação 1.2 - Promover a capacitação dos membros dos Grupos Artísticos Populares a fim 

de aperfeiçoar o conhecimento dos processos burocráticos. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

Intenso 

conhecimento 

técnico para 

elaboração de 

projetos, a 

serem 

transmitido 

aos grupos. 

Dificuldade 

em transmitir 

o 

conhecimento 

de forma clara 

para os grupos 

artísticos 

populares. 

Criando uma 

metodologia 

de transmissão 

de 

conhecimento 

que favoreça o 

entendimento 

dos grupos 

mais 

humildes. 

Não 

comprometim

ento da equipe 

técnica com a 

essência do 

projeto. 

Propondo 

alternavas 

viáveis de 

fácil 

entendimento 

da parte 

burocrática. 

ONGs do 

Setor Cultural. 

 

Colaborar com 

técnicos no 

atendimento 

da demanda de 

qualificação 

dos Grupos 

Artísticos 

Populares. 

As ONGs não 

se 

comprometere

m com os 

Grupos 

Artísticos 

Populares e 

sim com 

empresas de 

mercado. 

Promovendo 

transmissão do 

conhecimento 

para Grupos 

Artísticos 

Populares.  

Deixar de 

acompanhar as 

atividades 

realizadas em 

vilas, favelas e 

bolsões 

habitacionais. 

Criar um canal 

de 

participação 

direta das 

ONGs com os 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

Disponibilizar 

técnicos para 

atender a 

demanda de 

qualificação 

dos Grupos 

Artísticos 

Populares. 

Falta de 

interesse dos 

agentes em 

realizar 

atividade em 

vilas, favelas e 

bolsões 

habitacionais. 

Sensibilizar os 

técnicos sobre 

a importância 

da 

participação 

dos Grupos 

Artísticos 

Populares nas 

atividades do 

município. 

Não 

reconhecer a 

importância da 

participação 

dos Grupos 

Artísticos 

Populares. 

Criar 

incentivo para 

a fundação 

/agentes 

exercerem 

suas 

atividades em 

vilas, favelas e 

bolsões 

habitacionais. 
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PAINEL 3.3 

 

Ação 1.3 - Criar departamento da Fundação Municipal de Cultura para atender os 

Grupos Artísticos Populares e auxiliá-los na elaboração de projetos. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

Disponibilizar 

estrutura 

técnica, física, 

e pessoal para 

a criação do 

departamento. 

Escassez de 

recursos 

financeiros.  

Priorizando no 

orçamento a 

criação deste 

setor. 

Não julgar 

importante a 

criação deste 

setor. 

Disponibilizar 

um projeto 

para criação 

deste setor. 

 

PAINEL 3.4 

 

Ação 2.1 - Destinação de parte do orçamento de cultura para atender os Grupos 

Artísticos Populares. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Vereadores 

 

Legislar sobre 

Projetos de 

Leis de 

incentivo à 

Cultura. 

Posição 

política 

divergente 

com relação 

ao projeto. 

Alocar 

recursos para 

atender os 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 

Continuar 

priorizando a 

peça 

orçamentária 

grupos de 

interesse do 

mercado. 

Pressão 

Popular. 
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PAINEL 3.5 

 

Ação 2.2 - Rever o critério de documentação a fim de desburocratizar o processo de 

Grupos Artísticos Populares. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Fundação 

Municipal de 

Cultura. 

Escolha do 

critério em 

qual os grupos 

serão 

enquadrados. 

Sofrer 

limitações por 

causa de 

imposições 

legais. 

Fazer uma 

análise junto 

ao 

departamento 

jurídico para 

procurar 

meios de 

simplificar o 

processo. 

Servidores 

com posição 

política 

divergente à 

inclusão dos 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 

Promover uma 

sensibilização 

dos 

funcionários 

quanto à 

necessidade de 

inclusão dos 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 

 

PAINEL 3.6 

 

Ação 2.3 - Promover debates sobre cultura em territórios regionalizados a fim de 

divulgar a importância e fomentar os Grupos Artísticos Populares. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Vereadores 

 

Promoção de 

Audiências 

Públicas e 

debates sobre 

Cultura em 

todos os 

territórios. 

Posição 

política 

divergente 

com relação 

ao projeto. 

Aprimorar os 

mecanismos 

que fortaleçam 

à cultura. 

Promover os 

debates 

focando à 

cultura de 

interesse de 

mercado. 

Pressão 

Popular. 
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PAINEL 3.7 

 

Ação 3.1 - Destinação de parte do recurso destinado à cultura via Orçamento 

Participativo da Cultura. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Executivo 

Criação do 

Projeto de Lei 

que propõe a 

criação OP de 

Cultura e 

garantir de 

dotação 

orçamentária 

no mesmo 

projeto. 

Limitação 

orçamentária e 

outras 

prioridades 

vindas do 

executivo. 

Garantir parte 

dos recursos 

da cultura para 

o OP Cultura. 

Continuar 

priorizando a 

peça 

orçamentária 

grupos de 

interesse do 

mercado. 

Pressão 

Popular. 

Legislativo 

Legislar sobre 

Projeto do OP 

Cultura. 

Posição 

política 

divergente 

com relação 

ao projeto. 

Aprovar o 

projeto e 

realocar 

recursos para 

o OP Cultura. 

Não aprovar o 

projeto de Lei 

de criação do 

OP. 

Pressão 

Popular. 

Fundação 

Municipal de 

Cultura 

Garantir infra-

estrutura e 

logística para 

implementaçã

o do projeto. 

Falta de 

recursos e 

interesses por 

parte do 

Gestor. 

Articulação 

junto aos 

demais órgãos 

municipais 

para o 

cumprimento 

da demanda. 

Divergência 

Política em 

relação ao 

Projeto entre 

os órgãos 

Municipais. 

Pressão 

Popular. 
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PAINEL 3.8 

 

Ação 3.2 - Mobilização de Grupos Artísticos Populares para articulação com órgãos 

municipais para criarem Política para fomentar estes grupos. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

União de 

Grupos 

Artísticos 

Populares 

Opinião 

Pública das 

comunidades 

que estão 

inseridos.  

Falta de 

articulação 

entre os 

grupos em 

prol de suas 

agendas.  

Pressionando 

o Poder 

Público sobre 

a importância 

do trabalho 

dos Grupos 

Artísticos 

Populares. 

A falta de 

união e 

sintonia entre 

os grupos. 

Contribuindo 

com a 

formação da 

união entre 

grupos.  

 

PAINEL 3.9 

 

Ação 3.3 - Criar sindicato que defenda os Grupos Artísticos Populares (SindGAP) e 

que façam articulações necessárias para atendimento de suas agendas políticas junto a 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e outros órgãos. 

 

Ator 

Recurso 

Que 

Controla 

Limitações 

Vulnerabili

dade 

Como Pode 

Contribuir 

Como Pode 

Prejudicar 

Como 

Atuar Em 

Relação A 

Este Ator 

Membros do 

Partido dos 

Trabalhadores 

Capacidade de 

mobilizar a 

sociedade em 

Prol da agenda 

dos Grupos 

Artísticos 

Populares.  

Massacre 

midiático que 

o PT vem 

sofrendo a 

partir de 

forças 

conservadoras 

quem 

defendem a 

cultura de 

mercado. 

Priorizando a 

agenda dos 

Grupos 

Artísticos 

Populares e o 

fortalecimento 

da cultura no 

município. 

Priorizar 

agendas que 

não dialoguem 

com a 

sociedade. 

Cobrar da 

direção 

partidária 

comprometim

ento com a 

agenda dos 

Grupos 

Artísticos 

Populares. 
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7. ANÁLISE DE RISCOS E FRAGILIDADES 

 

PAINEL 4 

 

Perguntas Orientadoras: Análise Da Equipe 

1 – As ações propostas para 

equacionar os Nós Estratégicos 

podem gerar efeitos indesejáveis 

(por ex.: efeitos sociais ou 

ambientais)? 

As ações propostas podem causar efeitos indesejáveis sobre uma 

ótima gerencialistas que não prioriza a discussão com os grupos 

sociais e demais atores da sociedade. 

2 – Existem aspectos técnicos, 

jurídicos ou políticos nas ações 

propostas que podem resultar 

em efeitos negativos? Quais? 

Os aspectos técnicos sempre desestimulam os pequenos grupos. 

A desburocratização dos editais, se não forem associados com a 

capacitação dos membros dos pequenos grupos, continuará 

gerando a falta de interesse da participação desses pequenos 

grupos. 

3 - Qual o principal ponto fraco 

do projeto? E o que pode ser 

feito para prevenir ou corrigir? 

O ponto fraco do projeto, é tentativa de implementar uma política 

de participação social que atenda a agenda de Grupos Artísticos 

Populares dentro de uma gestão municipal altamente 

conservadora. 

4 – Os recursos disponíveis são 

suficientes para realizar o 

projeto? 

Os recursos Políticos, financeiros, cognitivos e organizacionais 

são essenciais para sucesso do trabalho. 

5 – De forma geral a equipe 

avalia ao final que o Plano de 

Ação é viável e pode 

efetivamente solucionar o 

problema escolhido? 

Apesar da pouca governabilidade do ator que declara o problema, 

é possível fazer as articulações e mobilizações necessárias para 

viabilizar a implementação deste plano, porém, é sabido que esta 

proposta é apenas um embrião no universo de possibilidades de 

políticas públicas que podem dar dignidade e projeção a todas 

manifestações culturais dos Grupos Artísticos Populares. 
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo desse trabalho procurou-se discutir e apontar formas de inclusão 

cultural, prioritariamente, dos grupos artísticos populares à agenda formal da cidade de 

Belo horizonte. Buscou-se uma forma em que a Administração Pública Municipal seja 

o principal ator, patrocinador de recursos e a sociedade carente seja o beneficiário, seja 

como protagonista das manifestações dos grupos populares, assim sendo, como 

espectador. Ele objetivou a considerar, acima de tudo, a lentidão, a burocracia, a baixa 

eficiência e falta de incentivo da gestão pública quando se trata de implementar 

programas e ações que contemple as comunidades carentes. 

Levando em conta esse descaso com os programas e ações populares é necessário 

introduzir uma nova forma de gestão pública que faça a inversão de prioridades, gerir 

os recursos públicos de forma mais igualitária e proporcional. As transformações 

políticas brasileiras dos últimos 15 anos vêm fazendo com que a gestão pública se 

inove. É imprescindível que essas transformações políticas acarretem mudanças 

também na gestão pública, de forma convincente e democrática, abrangendo, sobretudo 

as ações dos municípios. 

O objeto do trabalho, os grupos artísticos populares, são formados, em sua maior 

parte, pelas sociedades mais carentes. Eles encontram uma série de dificuldades para 

colocar em prática os seus pequenos projetos. O acesso aos recursos municipais, 

estaduais e federais destinados à cultura é sempre dificultoso porque estes pequenos 

grupos possuem pouco conhecimento técnico e administrativo, ao contrário das grandes 

empresas artísticas, que possuem especialistas para desenvolverem projetos grandiosos 

e rentáveis.  

Para contrabalancear essa situação de extrema desigualdade de acesso aos 

recursos destinados à cultura a que são expostos os grupos populares, é muito 

importante que os gestores públicos façam um mapeamento para identificar as 

necessidades que essa categoria marginalizada possui. É de responsabilidade da 

administração pública o poder e o dever de se valer de meios e instrumentos para 

realizar esses estudos, apontar as necessidades e colocar em prática os planos de ações 

que viabilizem a realização das tarefas e buscar os resultados dessas ações, com a 

inclusão dos grupos artísticos populares à agenda formal do município e, nesse caso, na 

agenda de atividades artísticas do município de Belo Horizonte. 
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Para alcançar o objetivo de introduzir os pequenos grupos no meio das grandes 

empresas de cultura e fazer com que todos os grupos tenham distribuição de recursos de 

forma igualitária e de acordo com suas necessidades, a Fundação Municipal de Cultura 

de Belo Horizonte, terá que fazer um trabalho em conjunto com outros gestores, bem 

como, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Câmara Municipal de Vereadores de 

Belo Horizonte, ONGS, Sindicatos, grupos de cultura em geral e a sociedade. 

Os gestores deverão adotar medidas para implementar uma gestão que busque 

resultados positivos, com eficiência no planejamento e corrigir possíveis erros que 

venham a distanciar os resultados pretendidos.  

Uma das medidas cabíveis, dentre outras apontadas no trabalho, mas talvez a mais 

legítima e eficaz por ter sido instrumento usado com sucesso em outros temas como no 

caso das obras de infra-estrutura e habitação no município, é a implementação do OP 

Cultura (Orçamento Participativo da Cultura), um processo democrático que permitirá 

que a população interaja na aplicação dos recursos da Prefeitura destinados à área 

cultural do Município de Belo Horizonte. Através do OP, a comunidade faz o 

mapeamento junto aos técnicos municipais das necessidades do município, nesse caso 

de investimento cultural, e por votação direta elegerá as prioridades de cada 

comunidade. As comunidades carentes poderão elaborar um orçamento de acordo com 

as suas necessidades e isso fará com que todos tenham acesso à cultura.  
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