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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 
 

ATA DA REUNIÃO DE ARTES VISUAIS 

 

Data: 02 e 03 de agosto de 2013.  

 

Aos dois e três dias do mês de agosto de dois mil e treze teve início a Reunião de Artes Visuais, sob 1 

a Coordenação Álvaro Maciel da FUNARTE. Estiveram presentes os seguintes membros: Sra. 2 

Sabine Feres Staniscia Koprik (Titular-PR), Sr. Ricardo Kolp Filho (Titular-SC), Evaristo Nunes 3 

(SPC), Sr. Bruno de Albuquerque Monteiro (Suplente-PE), Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva 4 

(Artes Visuais – RJ), Sra. Denise Adriana Monteiro Bandeira (Titular- PR), Sr. Henrique José 5 

Concentino Fernandes (Titular- RN), Sr. Teotônio José Roque (Titular- RN), Sr. Pablo Borges 6 

Pinheiro (Titular- RN), Sr. Francisco Edilberto de O. Filho (Titular- ES), Sra. Lorena, Sr. Luiz 7 

Gustavo V. Vidal Pinto (Titular- PR), Sr. Davy Alexandrisky (RJ), Sr. Marcelo Pedroso (Secretário-8 

Geral do Conselho Nacional de Política Cultural), Rafael; Fernando de Pádua M. de Azevedo 9 

(Pará), Sr. Marcelo Macêdo Bispo (Representante dos Patrocinadores e instituidores de planos de 10 

benefícios das entidades fechadas de previdência complementar), Denise Grispo, Magali Moura 11 

(Coordenação Geral da SAI). ABERTURA: O Sr. Álvaro Maciel (FUNARTE) cumprimenta a 12 

todos e sugere fazer uma roda de apresentação, pois é a primeira reunião e possui pessoas novas 13 

integrando o Colegiado. O Sr. Álvaro Maciel começa fazendo a sua apresentação e passa para os 14 

outros integrantes. Sabine Feres Staniscia Koprik (Titular-PR), Sr. Ricardo Kolp Filho (Titular-SC), 15 

Sr. Bruno de Albuquerque Monteiro (Suplente-PE), Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva (Artes 16 

Visuais – RJ), Sra. Denise Adriana Monteiro Bandeira (Titular- PR), Sr. Henrique José Concentino 17 

Fernandes (Titular- RN), Sr. Teotônio José Roque (Titular- RN), Sr. Pablo Borges Pinheiro 18 

(Titular- RN), Sr. Francisco Edilberto de O. Filho (Titular- ES), Sra. Lorena Sr. Luiz Gustavo V. 19 

Vidal Pinto (Titular- PR), Sr. Davy Alexandrisky (RJ), Sr. Marcelo Pedroso (Secretário-Geral do 20 

Conselho Nacional de Política Cultural) fazem suas apresentações com suas atribuições e cargos. O 21 

Sr. Marcelo Pedroso destaca que o objetivo deste encontro é garantir um espaço de interlocução 22 

social importante, o Colegiado é uma instância do Conselho Nacional de Assessoramento, de apoio 23 

técnico ao Conselho Nacional e desempenha um papel de ampliação do potencial de debate com o 24 

setor. Um participante relata as dificuldades encontradas de diálogo do IBRAM com IPHAN no 25 

período da antiga Ministra e também em relação à formação de Museólogos na área técnica. O Sr. 26 

Elias Izidoro Cavalcanti acredita que o setor de Artes Visuais deve crescer e relata que não vê 27 
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envolvimentos artísticos que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife em outros 28 

estados. O Sr. Marcelo Pedroso discorre que todos podem falar tranquilamente, pois sempre haverá 29 

discussões e salienta que estão falando de uma instância onde a sociedade civil tem demandas, o 30 

governo tem limitações e que o papel de todos é ouvir essas demandas e tentar dar um 31 

encaminhamento a elas, buscando junto com diálogos como outros entes dos Ministérios 32 

mecanismo que permitam dar vazão a essas demandas. Um participante discorre que outras 33 

regionais, principalmente a região Norte e a região Nordeste são áreas grandes e complicadas e que 34 

é preciso ver junto com a Secretaria uma fórmula de viabilizar o trabalho. A Sra. Denise Adriana 35 

Bandeira expõe que observa que a articulação local é bastante importante, apenas faltam algumas 36 

estratégias que poderiam se implementadas para as pessoas identificar suas próprias redes. O Sr. 37 

Eraldo Peres da Silva relata os problemas sobre a falta de recursos repassada pelo Ministério da 38 

Cultura para o patrimônio em memória e discorre também que o Ministério deve buscar 39 

instrumentos para facilitar a circulação das obras no território nacional e também internacional. O 40 

Sr. Francisco Edilberto de O. Filho entende que um Artista Visual pode caminhar com suas próprias 41 

pernas em outras áreas e que o MINC não tem vontade de atuar sozinho, precisa de parcerias com 42 

as estaduais e com as municipais. Sr. Luiz Carlos exprime sobre os direitos autorais e a dificuldade 43 

de expor certas obras, devido à questão dos herdeiros, salienta também que o Ministério poderia 44 

auxiliar a mapear as obras que possuem diretos autorais públicos. A Sra. Denise Adriana Bandeira 45 

faz alguns comentários em relação às observações que foram feitas no que tange a relação do 46 

IBRAM. A primeira questão cita por ela importante de entender é que houve uma 47 

institucionalização da saída de obras do país para dificultar o tráfico ilícito de obras e que a opção 48 

seria discutir uma proteção ao Produtor Individual que não tem condições de ter esse recurso. A 49 

segunda questão relatada pela Sra. Denise Adriana Bandeira, sobre a questão dos direitos autorais, 50 

foi que o IBRAM lançou recentemente uma instrução normativa (Instrução Normativa Um de 2013) 51 

que trata especificamente dessa questão. A próxima questão é da integração com os museus, eles 52 

estão sendo procurados pelo projeto Mais Cultura, uma ação vinda do Ministério da Educação que 53 

procura integrar as escolas em tempo integral. A Sra. Denise Adriana Bandeira ainda comenta sobre 54 

aos mecanismos de integração com as instituições do poder público estadual e municipal tem 55 

cooperado com a rede local de Curitiba. Um membro da reunião ressalta que esta dificuldade de se 56 

operar, nas artes em geral, envolve outras instâncias dentro do Ministério da Cultura e como é 57 

importante contribuir de alguma forma na articulação das instituições. Discorre que a rede cultural 58 
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de fotografia realizou uma pesquisa nacional e sugere que seja feito essa pesquisa também desta 59 

forma nas Artes Visuais. O Sr. Luiz Carlos Carvalho e Silva discorre mais uma vez sobre a 60 

dificuldade das obras saírem do país e pedi que os Produtores atuantes tenham uma diferenciação e 61 

um auxilio, e que é necessário para que o próprio governo através dos seus Ministérios sejam 62 

levado pelo MINC a pensar de forma diferente. O Sr. Francisco Edilberto de O. Filho exprime que o 63 

MINC tem promovido diversos cursos e um deles levou mais de três anos de formação de 64 

Facilitadores de Produção Cultural que também cobriu a parte de direitos autorais, de marketing, de 65 

gestão cultural, de produção cultural, de economia criativa e sugere que o MINC divulgue a relação 66 

destas pessoas para serem consultadas no que foi abordado no curso. O Sr. Ricardo Kolb Filho 67 

relata que fez uma reflexão da política de cultura relativa a uma predominância de instituição versus 68 

o individuo e comenta sobre a sua experiência. O Sr. Álvaro Maciel exprime que os espaços 69 

públicos próprio das Artes Visuais são minoria, comparados a outras artes e indaga se o edital está 70 

atendendo a necessidade da cadeia produtiva das Artes Visuais. Um participante comenta sobre a 71 

história da arte do Brasil e relata que ela possui três momentos cruciais. O Sr. Marcelo Pedroso 72 

discorre que o ideal é a utilização de ferramentas virtuais para tentar ampliar a discussão e 73 

incorporar outras visões para que os caminhos que estão sendo tomados cheguem ao conhecimento 74 

desse universo ampliado. Entende que o Sistema Nacional de Cultura é um grande pacto dos entes 75 

federativos na área da cultura, mas precisa ser muito fortalecido institucionalmente. O Sr. Marcelo 76 

Pedroso relata ainda que o fundo nacional de cultura possui R$ 200.000.000 para investir em 77 

políticas de cultura, articulação social e em implantação de programas. Expõe também sobre a 78 

metodologia do plano e sobre a implantação da plataforma do Sistema Nacional de Informação e 79 

Indicadores Culturais. O Sr. Rafael cumprimenta a todos e destaca a pauta sobre o Plano Setorial. 80 

Propõe para os participantes que leem esse documento para que possam orientar o poder público 81 

das demais esferas e a sociedade nas construções de seus documentos de planejamento. Pondera que 82 

a ideia é apresentar um pouco do trabalho na elaboração do Plano Nacional de Cultura e expõe que 83 

no seu processo de monitoramento desenvolveu uma estratégia para trazer os Planos Setoriais para 84 

dentro desse Plano Nacional. O Sr. Rafael faz uma pequena introdução e discorre um pouco sobre a 85 

metodologia, sobre as metas do Plano Nacional de Cultura e sobre o sistema de dados abertos. Um 86 

participante ressalta que fica com receio de decidir sem consultar a grande maioria. O Sr. Rafael 87 

explica que o documento nasceu de um conjunto bastante intenso de debates, Fóruns e discussão 88 

com a sociedade e em 2010 houve as Pré-Conferências setoriais onde todos passaram dias 89 
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debatendo sobre as questões específicas de cada setor. Exprime sobre mais algumas metas do Plano 90 

Nacional de Cultura, objetivos e suas instâncias; sobre o Plano Setorial, sua importância e suas 91 

premissas. Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva exprime que mesmo disponibilizando os Planos 92 

impressos ou no site do MINC os pares não estudam, por isso fica com receio de abrir novas 93 

consultas. O Sr. Rafael relata que é exatamente por isso que é importante que seja um espaço de 94 

consultas baseadas em documentos. Um membro da reunião questiona como foi planejada a Lei de 95 

Direito Autoral. O Sr. Rafael pondera que esse é o momento de construir grupos técnicos, se 96 

debruçar sobre os documentos existentes, checar se há uma atualização, produzir uma relação 97 

preliminar do Plano, colocá-la em um processo de consulta pública presencial ou virtual e passar 98 

para o processo de redação final para ser validada pelo Colegiado e depois pelo Conselho. O Sr. 99 

Rafael discorre depois desse processo de aprovação, o plano passa para o processo de 100 

monitoramento de avaliação constante. Uma participante indaga se é possível saber quais são as 101 

ações que vão gerar as metas. O Sr. Rafael responde relatando que a ação é respaldada pela meta, 102 

dizendo como aquela meta deve ser alcançada e que muitas vezes as metas não dão conta de todas 103 

as ações. Ele discorre que o Ministério acabou de ser protagonista na criação de um tratado 104 

internacional de limitação ao direito do autor e que nesse momento foi aprovado outro tratado que 105 

permite aos cegos uma série de direitos de limitações ou direitos autorais. O Sr. Rafael destaca que 106 

existe uma meta do Plano Nacional de Cultura que é exatamente para ampliar a possibilidade da 107 

fruição nos equipamentos culturais para pessoas com deficiência de diversas espécies. Um membro 108 

da reunião exprime que talvez houvesse necessidade de ter as prioridades pelo menos no Plano 109 

Setorial de Artes Visuais, pois tem os limites que são os recursos sendo tudo possível. O Sr. Rafael 110 

ressalta que este é o exercício que o Ministério tem que fazer diariamente quando vai elaborar uma 111 

estratégia ou um Plano Plurianual. Um participante expõe que já havia uma coleta de informações 112 

através de cinco eixos que são orientados no Ministério da Cultura e que foi feita uma metodologia 113 

própria para adequar o trabalho que foi feito em 2006 mais as Pré-Conferências. Ainda entende que 114 

realmente é preciso de orientação para pegar esse trabalho final. O Sr. Rafael pondera que foi feito 115 

um trabalho de pegar ações do Plano Setorial e cruzar com as metas do Plano Nacional sendo o 116 

ponto de partida. Relata também que o trabalho de hoje é construir metas a partir das diretrizes e 117 

objetivos possuídos. Um membro da reunião ressalta a importância de ter um documento para servir 118 

de base para consulta em eventos. O Sr. Marcelo Pedroso faz o intervalo para o almoço. Voltando 119 

do almoço, o Sr. Álvaro Maciel apresenta o painel “Construindo a Revisão do Plano” e relata um 120 
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pouco sobre a FUNARTE e sobre o programa Rede Nacional de Artes Visuais. O Sr. Luiz Carlos de 121 

Carvalho e Silva exprime que existe um problema por não terem acesso ao documento do Plano 122 

ficando assim, difícil trabalhar o Plano Setorial com o Plano Nacional. O Sr. Álvaro Maciel salienta 123 

que a observação da Sra. Denise Adriana Bandeira sobre meta e ação deve ser base até o final da 124 

tarde. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva sugere dar um checada geral e acrescentar alguns 125 

pontos. A Sra. Denise Adriana Bandeira entende que o documento entregue pelo Ministério sobre o 126 

diagnostico do Plano Setorial é muito importante e que todos façam a leitura. O Sr. Luiz Carlos 127 

Carvalho e Silva entende que quem trouxe a metodologia poderia auxiliar e expõe sua dúvida sobre 128 

o que seria a meta e ação dentro da orientação do próprio Ministério. Os participantes debatem 129 

sobre a metodologia usada para criar as metas e ações e a Sra. Denise Adriana Bandeira entende que 130 

deveria organizar as falas para sair a partir do proposto. O Sr. Álvaro Maciel faz a leitura na página 131 

07 sobre a estrutura do Plano Setorial e sobre as metas que se destacam com maior número de ações 132 

no Plano Setorial das Artes Visuais. A Sra. Denise Adriana Bandeira ressalta que as metas olham 133 

para o ensino de arte de uma maneira polivalente, não fazendo distinção entre Artes Visuais, 134 

musica, dança que são especialidades que devem ser atendidas por especialistas. O Sr. Luiz Carlos 135 

de Carvalho e Silva relata que a pesquisa do IBGE estava bastante equivocada e resultou nesse 136 

Plano e vê que a meta número I não está contemplada nessa visão. Os participantes citam que o 137 

problema ocorreu devido há não terem consultado o Colegiado de Artes Visuais e nem a 138 

FUNARTE. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva expõe que possui a pesquisa do IBGE de 2009 139 

que contém um quadro da oferta da cultura antes em geral e pode servir para consulta. O Sr. Elias 140 

Izidoro Cavalcanti discorre ainda sobre a questão do museu, a preocupação de como mantê-lo e 141 

sobre a questão da aquisição de obras. Acredita também que é valida a preocupação de ter novos 142 

museus de Artes Visuais. O Sr. Luiz Gustavo V. Vidal Pinto ressalta que está preocupado, porque 143 

entende que a reunião se perdeu de novo na metodologia e sugere uma maneira mais simples para 144 

seguir com os trabalhos. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva entende que a tabela 01 se refere o 145 

que há no Plano das Artes Visuais e no Plano Setorial. A Sra. Denise Adriana expõe que são duas 146 

tabelas com duas relações, uma é do Plano para o Plano Nacional e a outra, do Plano Nacional para 147 

o Plano Setorial. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva compreende que os encaminhamentos para a 148 

metodologia é uma solução interessante, mas também tem que pensar onde não conseguiu apontar 149 

ações, metas e diretrizes. A Sra. Denise Adriana Bandeira relata que a situação da meta é diferente, 150 

pois ela é quantitativa e que foi optado por seguir o Plano de Cultura que era quantificado, a partir 151 
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do IBGW e da Monique, por isso existe essas diferenças de taxonomias e denominações. Exprime 152 

também que a partir de agora deve discutir quais são os indicadores que são precisos levantar e ter 153 

nas mãos. O Sr. Álvaro Maciel discorre com relação à fala da Sra. Denise Adriana Bandeira de 154 

quando tiver o todo quantitativo, entende que pode avançar no trabalho colocando a meta e 155 

deixando um espaço para quantificar e depois levantar as necessidades. Um participante relata que é 156 

difícil para um Colegiado quantificar um Brasil inteiro em várias áreas e compreende que não é 157 

função da sociedade civil, do Colegiado apontar quantos museus tem no país. O Sr. Davy 158 

Alexandrisky discorre que a proposta é que seja estabelecido com meta ainda a ser qualificada e em 159 

alguns caso apenas metas sem qualificar de pronto. O Sr. Álvaro Maciel exprime que houve um 160 

avanço no debate e que quantidade não é prioridade hoje, mas sim apontamentos. O Sr. Luiz Carlos 161 

de Carvalho e Silva sugere que cada representante de uma área focasse mais em um assunto. O Sr. 162 

Marcelo Macêdo Bispo justiça a sua ausência na primeira etapa e informa sobre as inscrições para 163 

dois prêmios, o Camim Santos e Funarte de Mulheres nas Artes Visuais. O Sr. Henrique José 164 

Concentino Fernandes discorre sobre o documento a ser trabalhado e relata que tem que adequar o 165 

documento ao Plano Nacional seguindo a sua lógica. O Sra. Denise Adriana Bandeira expõe que 166 

está recuperando um documento para contribuir com sugestões e comenta que gosta de abordar 167 

assuntos como acesso à acessibilidade, pessoas com deficiência, espaços públicos, formações de 168 

público, a questão da educação entre outras. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva faz a leitura da 169 

Meta 02 e o item 1.1.7 do seu documento. E questiona se no sistema vai ter um espação para dar 170 

visibilidade para a agenda, pois está proposto no item 1.1.7 desenvolver uma agenda nacional de 171 

Congresso e se dentro do SNIIC tem a ferramenta de centrazilar as informaçoes de eventos 172 

nacionais. O Sr. Henrique José responde que tem e é bem amplo. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e 173 

Silva lê os itens: 2, 3.7.1, 4.2.2, 4.1.1 e 4.6.1. Os participante descutem sobre dividir o grupo para 174 

agilizar o processo e o Sr. Henrique José sugere dividir os grupos de maneira que todos estejam 175 

envolvidos nesse processo. Já o Sr. Davy Alexandrisky entende que não adianta dividir. O Sr. 176 

Álvaro Maciel questiona se entregar os itens hoje ou amanhã satisfaz a solicitação do Ministério. O 177 

Sr. Marcelo Macêdo exprime que na verdade tem que satisfazer o grupo. O Sr. Álvaro Maciel 178 

discorre que pode trabalhar no cronograma e estabelecer uma diretriz de revisão do Plano, já que 179 

não possui expectativas de sair nessas duas reuniões o Plano revisto. Sugere então dividir essas 180 

metas em cinco ou em quatro grupos que vão trabalhar no intervalho de agora até a próxima 181 

reunião. Um participante questiona se não teria como disponibilizar o documento eletrônico. A Sra. 182 
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Denise Adriana discorre que pode ser compartilhado pelo Google Docs e que nos grupos as pessoas 183 

que tiverem experiencias diferentes sejam compartilhadas. O Sr. Luiz Gustavo Vidal coloca como 184 

encaminhamento mais uma reunião no dia 25 de novembro e o material na forma digital. O Sr. Luiz 185 

Carlos de Carvalho e Silva afirma a sua posição de não haver necessidade de grupo. O Sr. Davy 186 

Alexandrisky discorre que parece que está aprovada a ideia de comprometer a trazer o material na 187 

próxima reunião ordinária e sugere organizar uma videoconferência através da SAE nas salas do 188 

IPHAN para discutir avanços no documento. A Sra. Cristina Oliveira da Fonseca sugere utilizar um 189 

recurso do Google que permite videoconferência e compatilhamento de tela chamado Hangout para 190 

mostrar ao colega o que está sendo trabalhando. O Sr. Álvaro Maciel aconselha dividir essas metas 191 

em três reunião e trabalhar hoje e amanhã 10 metas. Um membro da reunião discorre que isso 192 

implica necessariamente em uma inversão de pauta. O Sr. Álvaro Maciel sugere puxar alguma pauta 193 

da reunião de amanhã para ser trabalhado nessa e aconselha começar pelo calendário. Os 194 

paricipantes descutem sobre o calendário e voltam no debate sobre a digitalização do documento e 195 

da separação de grupos para o seu compartilhamento. O Sr. Álvaro Maciel fica em dúvida com a 196 

questão das diretrizes e pedi ajuda para compreender. Um participante relata que a pauta foi 197 

alterada, mas concorda com o Sr. Álvaro Maciel que deve aprofundar. Outro membro da reunião 198 

discorre que na Cultura é trabalhado muito mais com um horizonte de possibilidades do que com 199 

meta propriamente dita ficando dificil de estabelecer metas quantitativas. Os participantes voltam a 200 

discutir o calendário e decidem que ficaria assim: Reunião Virtual na primeira quinzena de agosto, 201 

exceto de 12 a 16. Reunião Ordinária na segunda quinzena de setembro, reunião presencial na 202 

segunda quinzena de outubro e renião presencial dia 25 de novembro. O Sr. Marcelo Macêdo Bispo 203 

discorre sobre as metas e relata que cada um tem que pensar com abrangência nacional devido a ser 204 

o Plano Setorial. A Sra. Denise Adriana destaca que se espera no campo da cultura são 205 

conhecimento mínimos para uma criança no ensino médio que tenha de arte. Um participante volta 206 

a citar do problema de direto autoral e relata que o artista deve ser visto nesse Plano. A Sra. Denise 207 

Adriana discorre que seria interessante poder ter uma parceria ou a disponibilidade de uma equipe 208 

técnica para ajudar a converter esses dados para ter a curva de crescimento. Um participante 209 

discorre sobre o artista iniciante e sobre a sua luta para tornar que o Estado seja participativo. 210 

ENCERRAMENTO DIA 02/08/2013: O Sr. Marcelo Macêdo Bispo entende a riqueza contida 211 

dessa troca de experiência que traz como resultado a visão do artista, do mediador, de quem está 212 

militando na cultura e as soluções para uma série de problemas. Discorre também que o Plano 213 
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Setorial é um Plano que envolve todos os atores desse processo, inclusive estados e municípios, 214 

encerando assim a reunião. ABERTURA: Um participante inicia o segundo dia de reunião 215 

cumprimentando a todos e exprime o Plano está bem adiantado com relação ao demais. O Sr. 216 

Evaristo Nunes (SPC) começa a sua apresentação discorrendo sobre o Sistema Nacional de 217 

Indicadores, projeto antigo do Ministério que em 2004 foi incorporado na Lei do Plano Nacional de 218 

Cultura. Relata também que o Sistema Nacional é um conjunto de aplicações baseados em dados, 219 

informações e estatísticas para o mundo da cultura. O Sr. Evaristo exprime sobre o site do SNIIC. 220 

Explica também como deve fazer a utilização desse site e como fazer o cadastro através do Cadastro 221 

Brasileiro de Ocupação. Os participantes tiram algumas dúvidas sobre o cadastro e sobre as opções 222 

de auto declaração com o Sr. Evaristo Nunes. Um participante questiona sobre o cruzamento dos 223 

dados do site com a Receita Federal. O Sr. Evaristo Nunes responde que é uma questão apenas para 224 

conferir se o CPF é invalido. Os participantes exprimem a preocupação de cadastros de pessoas que 225 

não fazem parte da área cultural, pois qualquer pessoa pode se escrever. A Sra. Cristina Oliveira da 226 

Fonseca ressalta que possui alguns links sobre palestras de dados abertos e que pode fornecê-los 227 

para ajudar a pensar em aplicações para a esses dados. O Sr. Evaristo Nunes faz uma simulação no 228 

Google para encontra um artista e continua a sua apresentação explicando como fazer consultas. 229 

Um participante discorre que entende que é importante conseguir colocar as obras de Artes Visuais 230 

em domínio público na plataforma do site do SNC e questiona se os acervos dos museus 231 

digitalizados cabem nessa plataforma, já que são acervos pesados. Outro participante questiona se 232 

dentro do SNC pode criar um Fórum. O Sr. Evaristo responde que na verdade nenhuma das 233 

aplicações é uma rede social para o SNC. O Sr. Pablo Borges Pinheiro pergunta se caso duas 234 

pessoas fizerem o cadastro de uma mesma terceira pessoa. O Sr. Evaristo Nunes responde que quem 235 

fizer o cadastro primeiro é o detentor do dado. A Sra. Magali Moura discorre que houve um 236 

problema com o depósito das diárias de alguns participantes e que depois irá verificar exatamente o 237 

acontecido. Os participantes voltam para a pauta da análise das metas e a Sra. Denise Adriana 238 

Bandeira entende que o documento pode ser adequado ao que o MINC sugere. O Sr. Luiz Carlos de 239 

Carvalho e Silva compreende que deveria continuar como foi feito, copiando as ações que são 240 

citadas em cada meta do Plano Nacional e colando. Os participantes debatem sobre como fazer essa 241 

pauta e a Sra. Denise Adriana Bandeira exprime que a questão do Plano é uma coisa em construção 242 

e que não possui prazo para terminar. O Sr. Eraldo Peres da Silva concorda na criação de grupos de 243 

trabalho. Um participante delega para a Sra. Denise Adriana Bandeira e o Sr. Miguel Takao 244 
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Chiakaoko para coordenar a reunião. A Sra. Denise Adriana Bandeira entende que deve ser 245 

revolvido pelo menos as 10 metas que foram combinadas na reunião. A Sra. Cristina Oliveira da 246 

Fonseca expõe que está dando dois encaminhados, um para aproveitar essa reunião presencial para 247 

conhecer o Colegiado e o outro para tirar um grupo que as pessoas se apresentam e trabalham 248 

encima de atender as 10 metas. Os participantes decidem fazer um grupo de quatro pessoas para 249 

estudarem as metas e sugerem ir para a biblioteca para realizarem esse trabalho. O Sr. Luiz Gustavo 250 

V. Vidal Pinto discorre que recebeu um comunicado via facebook que está sendo discutida a 251 

questão do escritório central da arrecadação e questão de direitos autorais na CCJ do Senado. O Sr. 252 

Bruno de Albuquerque Monteiro relata que existe uma preocupação porque o Congresso Nacional 253 

aprovou todos os projetos que estavam engavetados, exceto a PEC 150. Expõe que a PEC 150 254 

designa o repasse de 2% para a cultura em nível federal, ½ em nível estadual e 1% em nível 255 

municipal e que poderia pensar em algo para somar forças para posicionar o Congresso para que a 256 

PEC 150 seja também contemplada. Um membro discorre que talvez seja mais produtivo tirar um 257 

enquanto setorial e tentar encaminhar para o relator desse projeto. O Sr. Davy Alexandrisky 258 

discorre que é a primeira reunião que participa do Colegiado e tem o compromisso de representar o 259 

que o mesmo pensa no Pleno. Endente ainda que deveria extrair um documento do coletivo de 260 

produção, do coletivo artístico e do coletivo da área de mediação para apresentar no Pleno as 261 

dificuldades que as regionais enfrentam de fazer a articulação. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e 262 

Silva exprime que existem outros parceiros com a mesma dificuldade e exemplifica com a situação 263 

dos museus. Um participante propõe fazer uma resolução para o Ministério para poder balizar 264 

alguns entendimentos, inclusive jurídicos. O Sr. Teotônio José Roque ressalta sobre outra questão 265 

específica em relação a direito autoral e discorre também  que o fotografo é o autor da fotografia. O 266 

Sr. Bruno Albuquerque Monteiro entende que o grande movimento talvez seja estimular as pessoas 267 

a se cadastrarem, a participarem de todas as formas. O Sr. Teotônio José Roque discorre que foi 268 

condenado há não trabalhar em lugar nenhum por lutar pelo seu direito autoral de uma fotografia 269 

publicada em uma matéria de um jornal. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva cita que o direito de 270 

imagem e o direito autoral são um problema, pois o valor fica tão alto que inviabiliza qualquer tipo 271 

de exposição. O Sr. Francisco Edilberto de O. Filho salienta a fala do Sr. Davy Alexandrisky sobre 272 

precisar de um relatório de cada uma das partes para poder comentar na reunião, discorre também 273 

que possui certo receio porque não houve uma conversa prévia para separar os itens por seguimento 274 

como fotografia, artes plásticas e etc.. Ficando difícil fazer esse resumo. O Sr. Eraldo Peres da Silva 275 
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contribui com a fala do Sr. Davy Alexandrisky de forma direta, no ponto de vista da representação, 276 

entende que deve criar mecanismos de comunicação e diálogo na consulta do que está sendo feito 277 

do Plano e do próprio funcionamento do setorial com a base. Compreende que deve levar a 278 

ampliação da discussão dos instrumentos mostrados. E finalizando a sua exposição, o Sr. Eraldo 279 

Peres da Silva entende com relação à questão do direito autoral que deve tirar um posicionamento 280 

do setorial traçando linhas políticas gerais do Setorial de Artes Visuais sobre essa questão. O Sr. 281 

Miguel Takao Chiakaoko descreve que a participação no Pleno deve ter certa margem de 282 

contribuições que podem ser dadas, no sentido inclusive, das conexões das áreas dos outros 283 

setoriais. Com relação ao direito autoral o Sr. Miguel Takao Chiakaoko discorre que é um assunto 284 

que tem muitas questões que devem ser tratadas, até de maneira judicial, precisando recorrer a 285 

outras estâncias para um clareamento. O Sr. Pablo Borges Pinheiro sugere sair com três focos para o 286 

Sr. Davy Alexandrisky apresentar no Pleno como: a comunicação interna, educação e direito 287 

autoral. O Sr. Luiz Gustavo V. Vidal Pinto relata que já deu algumas aulas sobre direito autoral e 288 

que leu mais de 30 livros desse assunto criando inclusive teses sobre algumas coisas de direito 289 

autoral. Expõe também com relação à fotografia, do direito de ter um nome, se a pessoa for 290 

realmente levar a sério ela pode exercer de uma maneira tanto para o bem, quanto para o mal o 291 

direito atual. O Sr. Davy Alexandrisky expõe que sente que o Pleno do CNPC tem umas cadeiras 292 

com maior potência de voz, principalmente Culturas Populares e Matriz Africana. A Sra. Magali 293 

Moura salienta que o Ministério, quanto à sociedade civil, estão aprendendo juntos a trabalhar em 294 

conjunto. O Sr. Elias Izidoro Calvacanti discorre que deve pensar as Artes Visuais em um todo. O 295 

Sr. Miguel Takao Chiakaoko entende que está abordando muito apenas um tema e que é preciso 296 

focar um pouco do papel do Colegiado. O Sr. Teotônio José Roque compreende que o coletivo tem 297 

o papel de unificar, de trabalhar, de entender as suas diversidades tentando buscar uma resposta 298 

comum e propõe pautar o tema direito autoral para discutir mais profundamente. O Sr. Davy 299 

Alexandrisky entende que poderia eleger alguns temas para serem aprofundados na próxima 300 

reunião. O Sr. Bruno de Albuquerque Monteiro discorre que deve enfatizar parte da história, sem 301 

abrir mão de transversalidade. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva discorre um pouco de sua 302 

trajetória e sobre o problema de mediação na educação, crítica de arte, história de arte e dentro da 303 

exposição. Salienta também que cabe ao artista, que além de ser funcionário público municipal, ser 304 

Diretor de um Centro Cultural e ser um artista que trabalha com transgressão de espaço, pois a arte 305 

contemporânea é um universo expandido que tem que representar a museologia, a conservação, a 306 
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catalogação e a educação. O Sr. Álvaro Maciel ressalta que nesse Plano e as funções tem como 307 

objetivo fazer com que o Estado compreenda a complexidade do campo das Artes Visuais e sua 308 

potencialidade de diálogo com outros campos e informá-lo sobre a força de incluir, envolver e 309 

formar pessoas. Pondera também sobre o Pró-Cultura que substitui a Lei Rouanet criando novos 310 

procedimentos atendendo aos fóruns. O Sr. Eraldo Peres da Silva comunica que está realizando em 311 

Brasília um evento que é o Mês da Fotografia e relata que vai se ausentar de 13hs as 16hs devido a 312 

reunião de realização do evento. O Sr. Teotônio José Roque expõe que é preciso ter mais clareza 313 

sobre o papel quanto sociedade civil e aprofundar mais na questão da acessibilidade. O Sr. Miguel 314 

Takao Chiakaoko interrompe a reunião para o almoço. Depois do intervalo, um participante 315 

discorre que a parte da tarde será dedicada para o debate sobre o tema “Construindo e Reconstrução 316 

e Revisão do Plano Setorial” e depois haverá o debate sobre a definição de estratégias para a revisão 317 

do Plano Setorial. Outro participante exprime sobre a discussão do processo eleitoral no período da 318 

Sra. Ana e sobre a dificuldade do Colegiado de implantar o Plano de 2010/2011 que já foi 319 

publicado. Os participantes discutem sobre a qual pauta trabalhar. O Sr. Miguel Takao Chiakaoko 320 

entende que precisa de mais objetivação para não ficar repetindo exaustivamente questões já 321 

fechadas. O Sr. Bruno de Albuquerque Monteiro discorre que o Colegiado precisa saber a posição 322 

da sociedade civil e que pode fazer uma escolha. O Sr. Luiz Gustavo V. Vidal Pinto entende que é 323 

preciso trabalhar para dar visibilidade as Artes Visuais para os políticos. O Sr. Ricardo Kolb Filho 324 

exprime que veio para tentar contribuir para uma cultura e estar dentro desse contexto como 325 

cidadão. O Sr. Álvaro Maciel salienta que já possui informações suficientes para encaminhar a 326 

proposta do documento para o Congresso e outras instâncias do próprio MINC evidenciando a 327 

necessidade de maiores esclarecimentos de cada campo das Artes Visuais. O Sr. Luiz Carlos de 328 

Carvalho e Silva lembra que o Colegiado tinha quatro membros que faziam parte de produção de 329 

fotografia e todos opinavam em todas as áreas nas reuniões. Cita também que no Colegiado passado 330 

não existia nenhum impedimento de fala tendo voz livre e liberdade total de expressar o que quiser. 331 

O Sr. Miguel Takao Chiakaoko exprime que quanto ao documento que vais ser encaminhado, além 332 

de estar pedindo esclarecimento, deve definir como serão divididas as áreas. O Sr. Álvaro Maciel 333 

discorre que fez uma primeira redação dos dois encaminhamentos. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e 334 

Silva discorre que passa para todas as experiências de seu mandato e compreende desde o Parque 335 

Laje, vindo em 2006 pela Câmara, que o MINC tem feito o tempo todo é colher informações sobre 336 

uma área que se chamou de Artes Visuais. O Sr. Teotônio José Roque faz duas perguntas. A 337 
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primeira se foi eleito dentro de um formato, esse formato muda, como que fica. A segunda, de onde 338 

surgiu a ideia de separar essas áreas. O Sr. Álvaro Maciel esclarece que a FUNARTE e o MINC 339 

tem espaço do Colegiado. O Sr. Davy Alexandrisky faz a leitura do Artigo 14 do Regimento Interno 340 

do Colegiado Setorial de Artes Visuais do CNPC: “O presente Regimento Interno poderá ser 341 

alterado mediante proposta de Plenário com aprovação de dois terços do Colegiado.”. O Sr. 342 

Álvaro Maciel relata que a Plenária é soberana, podendo ratificar a segmentação dando uma 343 

interpretação do próprio Coletivo e altera os encaminhamentos para retirar as partes que 344 

engessavam o formato. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva exprime que vai continuar dialogando 345 

com o IBRAM sobre suas demanda e trazê-las para o MINC. O Sr. Álvaro Maciel explica que na 346 

Plenária todos são iguais e vai ser dividido as tarefas por função. O Sr. Davy Alexandrisky expõe 347 

que o Regimento Interno não prevê segmentação por área artística, área de produção, área de 348 

mediação e explica para a Sra. Denise que dentro da discussão sobre a questão da operacionalidade 349 

do Colegiado houve um desconforto da maioria absoluta dos membros que essa segmentação não 350 

representava a sua atividade. A Sra. Denise Adriana Bandeira salienta que essas classificações 351 

surgiram na Conferência e na Cultura e que valem para os demais Colegiados e sugere ter mais 352 

conhecimento a respeito dessa matéria para poder discutir esse assunto. O Sr. Fernando de Pádua 353 

M. de Azevedo indaga como seria feita a eleição e se teria que se criar uma nova metodologia para 354 

eleição dos participantes do próximo período. A Sra. Denise Grispo faz um comentário sobre existir 355 

de fato uma ausência do IBRAM no setor e salienta que o IBRAM é um Instituto que cuida de 356 

museus e patrimônio museológicos e museal. Ressalta ainda que quem cuida dos artistas é a 357 

FUNARTE e o MINC. O Sr. Álvaro Maciel discorre que foi proposto um documento com a 358 

realização de um Seminário para diversos esclarecimentos. Os participam debatem sobre o IBRAM 359 

e a Sra. Denise Gripo afirma que essa reunião é para discutir uma políticas de Artes Visuais para o 360 

Brasil. Alguns participantes deixam a reunião para pegar o seu voo e a Sra. Cristina Oliveira da 361 

Fonseca exprime que foi discutidas as ações, foram revistas apenas algumas metas e encontrou dois 362 

problemas que foram a questão da taxonomia e a falta de dados para trabalhar as projeções. Salienta 363 

também que o trabalho feito foi absolutamente sintético e que é necessário uma assessoria técnica e 364 

uma maior base de dados para dar subsídio na interpretação do documento. O Sr. Henrique José 365 

Concentino Fernandes expõe que foi usado a proposição de unir as metas do Plano com as ações do 366 

setorial. A partir das metas II, III, IV, V, VI VII, XI, X, XI e XII foram formuladas as ações 367 

apresentadas. O Sr. Henrique José Concentino Fernandes exprime que na página 40 está o 368 
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detalhamento da meta IX e que na verdade esses projetos de sustentabilidade econômica, cultural e 369 

local são chamada de APL’s, Arranjos Produtivos Locais. O Sr. Bruno de Albuquerque Monteiro 370 

entende que a discussão territorial é do próprio processo do Colegiado junto à Conferência, todas as 371 

instancias federativas e etc., mas a quantidade é uma dúvida comum a todos. A Sra. Cristina 372 

Oliveira da Fonseca deixa claro que foi feito uma sugestão no lugar de números e com a orientação 373 

e a consultoria técnica deve chegar a números criveis. O Sr. Henrique José Concentino Fernandes 374 

sugere identificar entre as 53 metas quais são as prioridades para ter um desenho geral depois da 375 

constituição do documento. O Sr. Luiz Carlos de Carvalho e Silva lembra que na reunião passada o 376 

plano era dar prioridade a no máximo três. Os participantes debatem sobre o fechamento do 377 

cronograma e decidem também dividir o restante das metas, em três metas para cada membro. O Sr. 378 

Álvaro Maciel discorre que é importante envolver o corpo de servidores da FUNARTE e que o 379 

Estado tem que estar próximo da cadeia produtiva, a sociedade civil. Os participantes assinam a 380 

Relatoria e o Sr. Ricardo Kolb Filho levanta um ponto novo sobre o Plano Nacional que menciona a 381 

profissão de arte apenas arte, cultura e dança, e ressalta que essas nomenclaturas estão equivocadas. 382 

O Sr. Álvaro Maciel discorre que a reunião foi bastante produtiva. Um participante ressalta que 383 

existe um débito enorme com a contribuição que as antes todas dos segmentos poderiam estar 384 

dando na formação do cidadão. O Sr. Marcelo Macêdo Bispo entende que é importante aproximar a 385 

cultura e a educação e exemplo disso é o programa Mais Cultura na Escola. Os participantes 386 

debatem sobre incentivar os Estados a trem seus Colegiados de Artes Visuais. O Sr. Luiz Carlos de 387 

Carvalho e Silva exprime que o Governo, o MINC, o MEC e todos os Ministérios tem que quebra o 388 

pensamento eurocêntrico e incentivar a cultura local. O Sr. Teotônio José Roque expõe que tem que 389 

provocar os artista para fazer um projeto junto da escola. O Sr. Bruno de Albuquerque Monteiro 390 

acrescenta sobre a questão dos saberes é muito importante fazer essa ponte entre a educação e a 391 

cultura. O Sr. Miguel Takao Chiakaoko exprime que a questão da formação e constituição dos 392 

Colegiados Estaduais é um processo de mão dupla e entende que decretar isso significa uma brecha 393 

para atrasar ainda mais o processo. O Sr. Davy Alexandrisky relata que antes da entrada da Ministra 394 

Sra. Marta, o Ministério havia uma proposta concreta da transversalidade entres suas secretarias e a 395 

área do Cultura Viva. Indaga também de que maneira o Coletivo de Artes Visuais vai ter a 396 

interlocução no ponto de vista de ação de política pública da SAI dentro do conjunto das políticas 397 

publicas do MINC. O Sr. Marcelo Pedrosa relata que nesse momento o Ministério está passando por 398 

um processo de reengenharia estratégica, com o apoio da Câmara de Gestão, desenvolvido a partir 399 
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da demanda da Presidenta Dilma Roussef pelo Gerdau. O Sr. Davy Alexandrisky pergunta qual será 400 

a articulação institucional do MINC através da SAI, com a Funarte para atender as demandas. O Sr. 401 

Marcelo Pedrosa expõe que o seu papel é garantir a postura política para os elementos estratégicos 402 

do Colegiado. O Sr. Davy Alexandrisky relembra aos participantes que esse é um Colegiado novo 403 

cheio de vigor e concorda com o Sr. Henrique de resumir as ações em pelo menos a duas ou três 404 

páginas mais objetivas. Sugere ainda fazer um documento político de meia página para o Secretário 405 

leve para a Ministra. A Sra. Cristina Oliveira da Fonseca sugere responder o Relatório da reunião do 406 

Colegiado Setorial como já foi sugerido. A Sra. Cristina Oliveira da Fonseca faz a leitura do 407 

documento elaborado dentro da reunião com os principais pontos abordados. Os participantes 408 

discutem sobre o documento e a reunião do dia 03 de julho de 2013 é encerada. 409 
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