
políticas 
culturais

II Seminário Internacional

F u n d a ç ã o  3 Casa de Rui Barbosa
Ministério da Cultura 

21, 22 e 23 de setembro de 2011

Programação

Encontro de especialistas, estudiosos e interessados 

nas questões relativas à área de políticas culturais, com 

o objetivo de divulgar trabalhos e promover debates 

no campo das ações políticas, das reflexões históricas, 

das reflexões teóricas e de práticas. O encontro será 

composto por seções de conferências, palestras e mesas 

de comunicações individuais, sendo aberto para o 

público em geral.

16h30  intervalo

17h  Mesa ii – auditório
  Percepções e práticas no campo da cultura

Pesquisas de percepção no campo da cultura 
Frederico Barbosa ipea

Percursos metodológicos de um mapeamento sociocultural da zona sul de SP
Ana Paula do Val artista plástica graduada pela Escola de Belas artes de 
Frankfurt, alemanha; especialista em Políticas Culturais, artes e tecnologia pela 
universidade Paris Viii, França

Movimento seresteiro e desenvolvimento da cidade de Conservatória
Micael Herschmann professor e pesquisador do PPG em Comunicação da uFrJ 
e coordenador do núcleo de Estudos e Projetos em Comunicação – nepcom – da 
Escola de Comunicação da uFrJ

Avaliação dos planos e ações de salvaguarda de bens culturais registrados como 
patrimônio imaterial brasileiro
Leticia Vianna pós-doutora em antropologia social/ Consultora  dPi-iphan 
Morena Salama doutoranda em antropologia social/ Consultora  dPi-iphan    

23 de setembro, sexta-feira

9h  Comunicações Mesa iX – auditório
  Políticas Públicas e Patrimônio

  Comunicações Mesa X – sala de Cursos
  Instituições e Políticas Setoriais

11h15  Comunicações Mesa Xi – auditório
  Políticas Setoriais

  Comunicações Mesa Xii – sala de Cursos
  Políticas Públicas de Cultura: entre os Conceitos  
  e as Práticas  

15h  Conferência iii – Economia Criativa 

A Secretária de Economia Criativa e o Plano Brasil Criativo
Claudia Leitão secretária de Economia Criativa

16h   intervalo

16h15  Mesa iii
  Estudos Setoriais 

Leis de incentivo à cultura via renúncia fiscal no Brasil
César Bolaño professor da uFs e do PPG-unB; coordenador do Gt de Economia 
Política da alaic
Joanne Motta pesquisadora do observatório de Economia e Comunicação –
obscom/uFs
Fábio Moura pesquisador do observatório de Economia e Comunicação – 
obscom/uFs

Economia da Moda no Brasil: perspectivas para o setor
Alessandra Meleiro pós-doutorado na university of london em Media and Film 
studies;  pesquisadora associada do Cebrap

Cadeia produtiva da economia da música em Belo Horizonte, Minas Gerais
Marta Procópio Centro de Estudos de Política Pública da Fundação João Pinheiro

Economia das exposições de arte contemporânea: reflexões preliminares
Ana Leticia Fialho doutora em sociologia da arte pela école des Hautes études 
en sciences sociales, Paris; consultora em Gestão e desenvolvimento de Projetos 
Culturais
Ilana Seltzer Godstein doutoranda em antropologia social na unicamp; 
consultora de Gestão Cultural e docente da FGV e do senac

O mercado de artes plásticas
Fabio Sá Earp GEnt –  Grupo de Pesquisas em Economia do 
Entretenimento do iE/uFrJ
George Kornis uerj/ GEnt –  Grupo de Pesquisas em Economia do 
Entretenimento do iE/uFrJ

Entrada franca

Organização
Lia Calabre
Maurício Siqueira

Realização

Setor de Estudos de Política e Culturas 
Comparadas – FCRB/MinC

Parceria 
Itaú Cultural

Informações e inscrições
politica.cultural@rb.gov.br  e (21) 3289.4636

Certificados para participantes com 75% de 
frequência.

Horário e local
Das 9 às 20h
Auditório e Sala de Cursos da Fundação Casa de 
Rui Barbosa
Rua São Clemente, 134 – Botafogo
www.casaruibarbosa.gov.br
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Em dezembro de 2010, foi aprovado o Plano nacional de 

Cultura, documento que deverá guiar as ações a serem 

desenvolvidas no campo das políticas culturais pelos 

próximos dez anos. dentre uma série de questões presentes 

no documento, duas assumem uma grande relevância: a 

produção de informações e a formação no campo da cultura. 

o presente seminário terá como principais eixos de discussão 

a produção de informações para a elaboração de políticas 

públicas de cultura e o processo de formação de gestores 

para as atividades dentro do mesmo campo.

21 de setembro, quarta-feira

8h30    inscrições

9h  Mesa de abertura – auditório
  Fundação Casa de rui Barbosa
  observatório itaú Cultural

9h30   Conferência i – auditório

La gestión cultural para la paz en México: formación de jóvenes promotores 
culturales para la reconstitución del tejido social 
José Antonio Mac Gregor presidente de Praxis Gestión Especializada a. C.

10h30  Mesa  i  auditório 
  Formação no Campo da Gestão Cultural

Ações de formação do Observatório Itaú Cultural para gestores de cultura: desafios 
de motivação e continuidade
Selma Cristina Silva gerente do observatório e do Centro de documentacão do 
itaú Cultural; formação em Filosofia, Biblioteconomia e letras

Programa de formação na área da gestão pública: a experiência piloto SAI/MinC  e 
Secretaria de Cultura da Bahia
Lia Calabre doutora em História – pesquisadora da Fundação Casa de rui 
Barbosa
 
Aprendizagem colaborativa: a educação a distância como ferramenta de difusão de 
conhecimento 
Maria Helena Cunha mestre em Educação e especialista em Planejamento e 
Gestão cultural; diretora da inspire Gestão Cultural e da duo Editorial

O campo acadêmico da produção cultural: Desenvolvimento, interseções e inter-
locuções
Leandro Mendonça PPGCa/uFF e nedac/PPEd/uFrJ

15h    Comunicações Mesa i – auditório
  Experiências Internacionais

  Comunicações Mesa  ii – sala de Cursos
  Políticas Culturais – História I

17h  intervalo

17h30  Comunicações Mesa iii – auditório
  Financiamento, Sustentabilidade e Práticas 
Culturais  
  
Comunicações Mesa iV – sala de Cursos
diversidade e Culturas Populares: debates diversos

22 de setembro, quinta-feira

9h  Comunicações Mesa V – auditório
  Políticas Locais e Desenvolvimento    

  Comunicações Mesa Vi – sala de Cursos
  Política cultural e direitos culturais

11h15  Comunicações Mesa  Vii – auditório
  Cultura, Redes e Sustentabilidade

  Comunicações Mesa Viii – sala de Cursos
  Políticas Culturais – História II   

15h30  Conferência ii – auditório

Ecosistemas de Información Compleja... porque tomar decisiones en política pública 
es un asunto de información de calidad!
Cissi Montila asesora para la creación de sistemas de información Cultural, 
indicadores y Estudios de Público  en Centroamérica – aECid; secretaria Ejecutiva 
de las Políticas Públicas Culturales del Conaculta 2006-2009
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