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

Ministério da Cultura 

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.

A política editorial do Instituto Nacional do Livro no Regime Militar
Andréa Lemos Galucio pós-doutoramento em História, uFF

Política cultural nos ano 70: controvérsias e gênese do Instituto Nacional de Música da 
Funarte
Clayton Daunis Vetromilla professor no instituto Villa-lobos do Centro de letras e 
artes, unirio

Incentivos fiscais para as artes: balanço histórico e perspectivas futuras
Marcelo Gruman doutor em antropologia social PPGas/Mn/uFrJ; especialista em 
Gestão de Políticas Públicas de Cultura; Funarte/MinC

23 de setembro, sexta-feira

9h  Comunicações iX – auditório
  Políticas Públicas e Patrimônio

Revitalização de áreas históricas: perspectivas, práticas e resultados
Fernanda Daniela Chaves Rocha mestranda do Programa de Pós-Graduação 
Multidisciplinar em Cultura e sociedade uFBa

Trajetória, descentralização e aproximação: as políticas de prreservação do patrimônio 
cultural imaterial no âmbito do Plano de Ação para as Cidades Históricas – PAC/CH 
Francimário Vito dos Santos Consultor da unesco

Memória e patrimônio em uma colônia: políticas culturais para a diversidade
José Roberto Severino professor adjunto do departamento de Comunicação da Facom/
uFBa; Pesquisador do Cult/uFBa

Entre a lógica de mercado e a cidadania: os modelos de gestão do patrimônio cultural
Mônica Starling economista e mestre em ciência política, pesquisadora do Centro de 
Estudos de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro

9h  Comunicações X – sala de Cursos
  Instituições e Políticas Setoriais

Estado e políticas culturais 
Paula Félix dos Reis doutoranda  PPG em Cultura e sociedade, Facom/uFBa

Bibliodiversidad: una mirada a las políticas culturales estatales
Ivana Mihail doutora em antropologioa, uBa; becaria postdoctoral Conicet ; integrante 
do Programa de antropología de la Cultura, iCa, uBa; docente de la Maestría en Gestión 
Educativa, unsam

Notas sobre a participação de organismos multilaterais na construção de políticas culturais 
de acesso ao livro e promoção da leitura no Brasil e na Colômbia
João Vanderlei de Moraes Junior mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-
Graduação em Cultura e sociedade uFBa; pesquisador, Cult/uFBa

Em direção ao diálogo entre culturas: temporadas culturais, grandes eventos e festivais 
como políticas culturais internacionalistas
João Henrique Catraio Monteiro Aguiar mestrando em relações internacionais, uerj; 
professor de sociologia, Colégio Pedro ii

11h15  Comunicações Xi – auditório
  Políticas Setoriais 

Múltiplos olhares sobre as políticas públicas de cultura: artistas, pontos de cultura e Estado 
Ana Teresa A. Vasconcelos mestre em História, uFF; administradora cultural na Funarte/rJ

A dança na esfera do poder federal: espaços de representatividade, condições de existência 
e esboços para uma agenda política 
Marília Velloso professora da unespar, representante da região macro sul no colegiado 
setorial de dança

Democracia, democracia cultural e o Revelando os Brasis 
Fernanda Oliveira Santos mestranda do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 
em Cultura e sociedade,  uFBa

Política linguística para a diversidade: uma política cultural
Giovana de Sousa Rodrigues redatora da Câmara Municipal de Belo Horizonte; mestre 
em Educação e linguagem, uFMG

“Mi Buenos Aires querido”: o tango como expressão da nacionalidade argentina nas 
políticas culturais do regime peronista (1946-1955)
Raquel Paz dos Santos  professora do PPG em História Comparada; coordenadora do 
laboratório de Estudos Brasil na américa do sul – lebas

11h15  Comunicações Xii – sala de Cursos
  Políticas Públicas de Cultura: entre os Conceitos e as Práticas  

Pensar os intelectuais: desde a pós-colonialidade e a partir das políticas culturais 
contemporâneas 
Fayga Rocha Moreira doutoranda do PPG em Cultura e sociedade, uFBa; bolsista Capes

Pontos de cultura e os novos paradigmas das políticas públicas culturais: reflexões macro 
e micropolíticas 
Ariel Nunes historiadora e mestranda em antropologia social, uFG

Uma política cultural para as artes para além do fomento à produção e ao consumo 
Bernardo Novais da Mata-Machado ator e diretor de teatro; historiador e cientista 
político, uFMG; pesquisador da Fundação João Pinheiro;  diretor de Programas integra-
dos da sai/MinC

Desafios contemporâneos na gestão pública, entre o tangível e o intangível: o caso do 
Programa Cultura Viva
Deborah Rebello Lima mestranda do Programa de História Política e Bens Culturas 
CPdoC/FGV; bolsista do setor de Política e Culturas Comparadas da FCrB.
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Mesas de comunicações

21 de setembro, quarta-feira

15h    Comunicações Mesa i – auditório    
  Experiências Internacionais 

Observatorio Venezolano de Cultura y Desarrollo: una necesidad en tiempos de 
cambio
Ana Afanador; Melany Centeno; Kelvin Malavé;  Cesar Pastran; e Amanda 
Soriano mestrado em Gestión y Políticas Culturales de la universidad Central 
de Venezuela/ asociación Venezolana de investigadores y Profesionales de la 
Gestión Cultural.

La forma de nombrar al destinatario de las políticas culturales em los gobiernos 
locales de la Argentina
Jose Alejandro Tasat  docente titular da untref; director de investigación del 
instituto de Politicas Culturales da untref

Como avaliar uma política cultural e fracassar na tentativa: o caso do programa 
Identidad Entrerriana (Argentina)
Juan Ignácio Brizuela mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-
Graduação em Cultura e sociedade iHaC / uFBa

Mediação cultural no Quebéc: elos de democratização e cidadania
Ney Wendell doutorando do Programa de Pós-Graduação em artes Cênicas 
uFBa, pesquisador da Fapesb

15h   Comunicações Mesa  ii – sala de Cursos 
  Políticas Culturais – História I  

Um estudo de caso de política cultural e patrimônio cultural: CFC. A tentativa do 
resgate do portal da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1976. 
Monike Garcia Ribeiro doutoranda e bolsista (Capes) do Programa de Pós-
Graduação em História Comparada, iFCs / uFrJ

O teatro em questão: um balanço sobre as experiências da Comissão e do Serviço 
Nacional de Teatro (1936-1945) 
Angélica Ricci Camargo mestre em História social, uFrJ; técnica em assuntos 
Culturais do arquivo nacional

Política Cultural e a atuação do Conselho Nacional de Cultura (1961-1964)
Lilian Araripe Lustosa da Costa mestre em História, Política e Bens Culturais  
CPdoC/FGV; bolsista da Fundação Casa de rui Barbosa

Estado e cinema no início do século XXI: características da formação da Ancine 
Marcelo Ikeda professor do Curso de Cinema e audiovisual, uFC; mestre em 
Comunicação, uFF

17h30   Comunicações Mesa iii – auditório
  Financiamento, Sustentabilidade e Práticas Culturais  

O neoliberalismo e seu impacto na política cultural brasileira 
André Coutinho Augustin mestrando do PPG em Economia, uFrJ

Consumos culturales: una discusión sobre las prácticas de los sectores subalternos y 
los criterios de financiación de las políticas publicas em cultura  
Maximiliano Duarte Asquitapace mestrando iesp/uerj; docente da Facultad de 
Ciencias sociales da universidad de la república
Deborah Duarte Asquitapace mestre en Estudios latinoamericanos en la 
universidad autónoma de Barcelona

Política de financiamento cultural: análise do Programa Cultura Viva em três estados 
brasileiros  
Anny Karine de Medeiros mestranda em administração Eaesp/FGV

A experiência do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ) e sua inserção na 
economia criativa 
Isaura Botelho consultora da Fundap
Margret Althuon técnica da Fundap
Mônica Landi  técnica da Fundap e professora do departamento de Economia da 
FEa/PuC-sP

Museus, que mercado é esse?
Maria Elisabete Arruda de Assis mestrado e doutorado em antropologia  
uFPE; chefe da divisão de Estudos e Pesquisas na Coordenação de Estudos 
sócio-Econômicos e sustentabilidade do departamento de difusão, Fomento e 
Economia dos Museus do ibram

17h30  Comunicações Mesa iV – sala de Cursos
  Diversidade e Culturas Populares: Debates Diversos 

Notas sobre diversidade cultural e identidades de gêneros
Ana Maria Correia mestranda no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 
em Cultura e sociedade, uFBa

A arma da cultura e os universalismos parciais
Clara Cristina Jost Mafra professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências sociais, uerj

O lugar das culturas populares no sistema MinC: a institucionalização das políticas 
culturais para as culturas populares
Elder Patrick Maia Alves professor adjunto iCs e do PPG em sociologia da ufal

Políticas públicas culturais e participação 
Eneida Braga Rocha Lemos diretora do departamento de difusão, Fomento e 
Economia do ibram
Ena Elvira Colnago coordenadora da Coordenação de difusão e desenvolvimento 
de Parcerias do ibram

Novos atores sociais nas políticas culturais: reflexões sobre a participação social nas 
políticas para culturas populares
Giordanna Santos  doutoranda do Programa Multidisciplinar Cultura e sociedade 
da uFBa; bolsista Fapesb

22 de setembro, quinta-feira

9h  Comunicações V – auditório
  Políticas Locais e Desenvolvimento   

Políticas culturais e desenvolvimento socioeconômico: alternativas de produtores e 
articuladores culturais em Boa Vista, no estado de Roraima 
Elena Campo Fioretti mestre em Economia /uFrGs e mestre em Ciência da 
Educação superior uMCC/Cuba;  vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura 
de roraima
Stefano Florissi professor dr. do departamento de Economia da uFrs

Políticas culturais na Bahia: panorama histórico 
Hanayana Brandão Guimarães Fontes Lima mestranda do Programa 
Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e sociedade da uFBa; professora 
da uneb

Políticas culturais no Amazonas (1997-2010) 
Rila Arruda da Costa cientista social e mestra em sociologia, ufam

Incentivando a cultura no estado do Rio de Janeiro: uma nova regulamentação para 
uma nova visão de cultura 
Mariana Várzea museóloga, mestre em história social uFF; superintendente da 
lei de incentivo sEC do rio de Janeiro

9h  Comunicações Vi – sala de Cursos
  Política Cultural e Direitos Culturais 

Artistas circences: importância na cultura brasileira e questões jurídica relevantes
Vanessa Batista Oliveira Lima mestre em direito Constitucional; professora de 
direito do trabalho da universidade de Fortaleza

Direitos culturais no Brasil e uma breve análise do Programa Cultura Viva
Sophia Cardoso Rocha (mestra pelo Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar 
em Cultura e Sociedade da UFBA)
Ana Lúcia Aragão mestranda do Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar 
em Cultura e sociedade da uFBa

A questão autoral no Ministério da Cultura durante o governo Lula
Helena Klang mestre em Comunicação PPGCoM-uerj; pesquisadora-
bolsista do setor de Política e Culturas Comparadas da Fundação Casa de 
rui Barbosa

O direito à memória: análise dos princípios constitucionais da política de 
patrimônio cultural no Brasil (1988-2010)
José Ricardo Oriá Fernandes doutor em História da Educação, usP; 
consultor legislativo da área de Educação e Cultura da Câmara dos 
deputados

11h15  Comunicações Vii – auditório
  Cultura, Redes e Sustentabilidade

Políticas culturais vivas: raízes e redes do movimento enraizados
Barbara Peccei Szaniecki pesquisadora de pós-doutorado na Esdi/uerj
Rociclei da Silva mestre ibict/Ministério da Ciência e tecnologia

Pontos de Cultura e economia solidária – aproximações e possibilidades
Luana Vilutis doutoranda do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 
em Cultura e sociedade da uFBa; foi pesquisadora do ipea na avaliação do 
Programa Cultura Viva em 2010 e 2011

Sustentabilidade na cultura – da diversidade cultural à sustentação 
financeira
Liliana Sousa e Silva doutora em Cultura e informação, ECa/usP; 
docente do senac/sP no curso de pós-graduação Gestão Cultural: Cultura, 
desenvolvimento e Mercado

O trabalho da cultura e a lógica dos pontos
Pedro B. Mendes doutorando em Ciência da informação  ibict/uFrJ; 
pesquisador autônomo ligado à rede universidade nômade

A causa coletiva: políticas públicas culturais para o cenário das redes sob a 
perspectiva da ecologia digital (a experiência brasileira)
Eliane Costa mestra em Bens Culturais e Projetos sociais pela CPdoC/FGV

11h15  Comunicações Viii – sala de Cursos
  Políticas Culturais – História II   

Políticas culturais de organismos privados: o caso da Fundação Cinemateca 
Brasileira (1975-1984) 
Laura Bezerra doutoranda do Programa Multidisciplinar de Pós-
Graduação em Cultura e sociedade uFBa; bolsista da Capes

Folclore e políticas culturais no Brasil nas décadas de 1960/1970
Ana Lorym Soares mestre em História social da Cultura PuC-rio; 
pesquisadora bolsista do iphan
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