
SEMINÁRIO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE NATAL
De 25 a 27 de abril de 1995

III- PROPOSTAS DO SMPC

1 – Propostas comuns a todos os grupos:
. que o CMCN realize gestões junto a  SME para o cumprimento da obrigatoriedade do ensino de

arte nas escolas, a partir da pré-escola, de acordo com a Lei 5.692, ainda em vigor;
.  que  seja  criada  uma  política  de  incentivo  à  produção  artística  através  de  premiações,

publicações, edições, catalogação em Festivais de Artes;
. que seja criado um programa editorial voltado para as artes e a cultura (revista ou jornal

cultural);
.  que  se  incremente  e  sistematize  o  banco  de  cadastros  (mapeamento  de  grupos,  artistas,

acervos, produtores, patrimônio público, espaços, eventos, meios divulgadores, dados estatísticos, etc.)
. que seja desenvolvida uma política cultural para atender todas as áreas do município;
. que se acate, como sugestões, o que se coloca no documento final do EAPCN.

2 –  Propostas por grupos de trabalho:

Grupo I - Música
  Coordenador: Danilo Guanais

A. Promoção
– de discussões sobre o fazer musical, realizadas com representantes de diversas áreas da

música (rock, jazz, erudito, MPB, etc)
– de encontros entre profissionais da música;
– de reciclagens para professores e profissionais;
– de um seminário anual de música;



– de um festival anual de música.

B. Divulgação
– dos mecanismos legais que regem a profissão de músico;
– de um calendário de eventos musicais;
– de apresentações musicais em escolas da rede municipal;
– de uma cartilha sobre o PROFINC;

C. Preservação
– edição de partituras, letras, artigos musicais,etc...
– construção do Museu da Música.

D. Incentivo
– à integração da administração municipal com os diversos níveis administrativos (federal,

estadual, privado);
– à criação de espaços adequados a ensaios (estúdios de ensaio);
–à implementação de espaços artísticos e materiais (instrumentos musicais) existentes em

escolas da rede municipal (oficinas de educação artística, por exemplo);
– ao registro fonográfico (preservação e difusão);
– à criação de uma “Escola de Música do Município”.

E. Valorização do papel do educador da música (como formadora e conscientizadora de uma
platéia).

Grupo II – Teatro, dança e circo
     Coordenador: Grimário Farias



Ratificamos os pressupostos do Relatório Final do I Encontro de Artistas e Produtores Culturais de
Natal, incluindo ainda mais duas pistas, a saber:

1. Formação de quadros públicos para a cultura, investindo na formação e aperfeiçoamento
do pessoal, na criação de cargos e carreiras a serem preenchidos por concurso;

2.  Garantir  as  praças  e  logradouros  públicos  como  espaços  livres  para  todas  as
manifestações culturais.

Grupo III - Cinema, fotografia e vídeo
     Coordenador: Giovani Rodrigues

Que o CMCN e a FCCA orientem suas ações referentes a estas áreas no sentido de:

1º. Quanto à Produção:

1. Viabilizar, através de convênios e parcerias, o acesso dos produtores e criadores locais
aos meios de produção pertencentes a órgãos públicos como a TV-U, a UFRN, a ETFRN e outros.

2. Firmar convênios com instituições federais e de outros estados a fim de obter o acesso a
equipamentos e recursos para produção, por parte dos produtores locais, sob critérios a serem estabelecidos.

3. Promover concursos com premiação para roteiros e obras já realizadas.
4. Firmar ou viabilizar convênios, acordos ou parcerias com veículos de comunicação para a

realização de programas de interesse cultural.

2º. Quanto à memória. divulgação e a formação de público:



1. Criar e aparelhar o Museu Municipal da Imagem e do Som e manter o levantamento e alocação
no mesmo do acervo de imagens e sons (registros sonoros) produzidos no município e ligados à sua memória e
identidade.

a) Que o acervo do MIS seja posto à disposição da população, resguardadas as condições
técnicas da sua preservação.

b) Que o mesmo MIS funcione como centro de difusão cultural promovendo ciclos, mostras,
palestras, debates, oficinas, etc., e exibindo sempre as novas produções locais.

2. Firmar ou viabilizar acordos e parcerias com veículos de comunicação, em particular com
a TV Universitária para a veiculação da produção local.

3. Incluir no Calendário Cultural da Cidade eventos ligados à história e cultura, como por
exemplo a comemoração dos Cem Anos de Cinema, Dia Mundial da Fotografia, etc..

4.  Incentivar a criação de espaços e circuitos de exibição e a realização de mostras e
festivais, de modo que se possa facultar às mais amplas camadas da população o aceso à produção local, nacional
e mundial que não é veiculada no circuito comercial;

5. Promover o aproveitamento dos espaços públicos onde existem ou podem ser instalados
aparelhos de teledifusão ou videodifusão, a exemplo da Estação Rodoviária de Natal, para a difusão de programas
de interesse cultural.

6. Incentivar o intercâmbio cultural com outras capitais e estados do país e do mundo.

7. Promover o reconhecimento público da Fotografia e do Vídeo como expressões artísticas,
além das suas funções técnicas e documentais.

3. Quanto à formação profissional:



1. Apoiar iniciativas que visem a formação e reciclagem técnica e artística de produtores
profissionais e amadores, como cursos, oficinas, estágios, etc.

Grupo IV - Literatura e Cartunismo
     Coordenadora: Diva Cunha

1ª. a) Criação de jornal literário/cultural mensal
                b) Criação de revista literário/cultural bimensal ou   tri  ou

semestral.

2ª. Criação de um conselho editorial para preparar jornal e revista.
     Sugerir (lutar, estimular, promover) a re-editoração das obras  dos

autores norte-rio-grandenses esgotadas.

3ª. Criação de outros prêmios municipais de estímulo à pesqui sa.
– monografias sobre autores e suas obras
– monografias sobre figuras históricas
– monografias sobre teatro (trabalho de dramaturgia).

4ª. Oficinas literárias ou laboratórios de criatividade.

5ª. Espetáculos de poesia: leituras, peças, jograis.

6ª. Semana cultural - enfocando um autor potiguar.

7ª. Biblioteca municipal - bibliotecas móveis.



                                   Grupo V - Artes plásticas, gráficas e filatelia.
   Coordenador: Vicente Vitoriano

À parte acatar o que se coloca em termos genéricos no documento resultante do Encontro de
Artistas e Produtores Culturais de Natal,  o grupo faz, em específico, as seguintes proposições/recomendações
passíveis de serem ampliadas, modificas e detalhadas:

1. Quanto ao gerenciamento do PROFINC:

–  reitera-se  a  cobrança no  sentido  de  que  a  “Lei  Mineiro”   e  o  seu  gerenciamento  sejam
aperfeiçoados tendo em vista sua desburocratização;

– que se realizem junto ao empresariado:
a)programa mais agressivo de divulgação do PROFINC;
b)”mapeamento” dos maiores contribuintes (potenciais financiadores) e sua divulgação entre os

artistas/produtores cadastrados;
–  que o  cadastramento  de artistas/produtores  seja  facilitado e  divulgada a  sua  necessidade

através da distribuição de fichas cadastrais em escolas, órgãos culturais, galerias, escolas superiores, etc.;
– que se estabeleçam como critérios para cadastramento de artistas:
a)ter realizado pelo menos 1 exposição individual e coletivas;
b)no caso de artistas não natalenses, que resida na cidade há pelo menos 3 anos;
– que se priorizem projetos que reflitam em específico aspectos culturais da cidade.



2. Atividades do Conselho Municipal de Cultura e da Fundação Cultural Capitania das Artes:
– que realizem anualmente o Festival de Artes do Natal ao qual se atrele
– o Salão Natalense de Artes Visuais do qual decorra
– exposição itinerante da seleção por capitais brasileiras;
– que se instale adequada e imediatamente a galeria da FCCA;
– absorver o gerenciamento da Lei Mancha no que se refere a seleção de obras concorrentes em

licitações;
– ingerir modificações no teor da Lei Mancha no sentido de aprimorá-la e democratizá-la;
– unificar o cadastramento para usufruto das Leis Mineiro e Mancha;
– ampliar o serviço de divulgação de eventos.

                          3. Ensino de Arte:

– ingerir junto a Secretaria Municipal de Educação a implantação do ensino de arte na pré-escola
e no primeiro grau menor, ministrado por professores de arte;

– estabelecer programas conjuntos entre CMC/FCCA, SME e UFRN para atualização permanente
dos professores de arte da rede municipal de ensino;

– implementar oficinas de artes plásticas permanentes em escolas-pólo com programa de cursos
dados por artistas locais;

– oferecer cursos de curta duração de alto nível para artistas cadastrados.

4. Formação de público:

– oferecer cursos regulares de História Geral da Arte e da Arte do Rio Grande do Norte e cursos
de apreciação, abertos à comunidades;



– publicar em material gráfico distribuído pelo Município – como carnês, tíquetes – obras ou
projetos gráficos específicos de artistas cadastrados;

– criar convênios com a SETRANS para fornecimento de transporte gratuito de estudantes da
rede municipal de ensino para participarem de eventos na FCCA.

Grupo VI - Folclore e Artesanato
     Coordenador: Deífilo Gurgel

1. Preservação

    Introdução da disciplina “Folclore do Rio Grande do Norte”  no currículo das escolas públicas de
1º e 2º graus, conforme o que preceitua o art. 137, § 2º da Constituição do Estado e a Recomendação da 25ª
Conferência Geral da UNESCO, realizada em Paris, de outubro a novembro de 1989. O ensino do folclore regional
será realizado não apenas através de “noções gerais”, previstas no mencionado artigo da Constituição Estadual,
mas, principalmente pela apresentação de grupos de dança e teatro de bonecos, além de artistas individuais. Na
sua ausência, por impossibilidade, projetar-se-ão vídeos e eslaides das referidas manifestações culturais.

2. Promoção

   Apresentação de Grupos Folclóricos nos eventos festivos do Município, particularmente nos
meses de junho (São João), agosto (Mês do Folclore), novembro (festa da Padroeira da Capital) e dezembro
(festividades natalinas), colaborando o Poder Público para a aquisição de indumentária e instrumental musical,
além do pagamento de cachês

                             3. Proposta especial



    Formação de uma Comissão para trabalhar, desde logo, pelo Centenário de Nascimento de
Luís da Câmara Cascudo, o maior folclorista brasileiro, sugerindo-se, entre outras coisas: a reedição de suas obras
de Folclore e a publicação de uma biografia do nosso grande escritor. 

Grupo VII - Patrimônio Cultural
       Coordenador: Paulo Tadeu

1.  Criar  legislação  municipal  de  proteção  aos  bens  consagrados  como  representativos  da
sociedade natalense, considerando também o seu patrimônio ambiental e paisagístico;

2. Cadastrar e identificar os bens móveis e imóveis do município, observando a diversidade do
quadro social e a dinâmica histórica em que foram produzidos, considerando também o seu patrimônio ambiental e
paisagístico;

3. Resgatar a memória urbana da cidade, identificando a evolução urbana do seu território;

4. Salvaguardar o solo urbano, pois este é um dos agentes de preservação e conservação da
memória da cidade, sendo portanto depositário das marcas deixadas pela presença humana. Cabendo ao CMCN
tentar elaborar posturas que identifiquem ações a serem consideradas por instituições e empresas públicas e
privadas que manipulam o solo. E que quando de suas atividades, deverá informar ao CMCN a ocorrência da
localização de qualquer evidência que demonstre a presença humana, independente da época ou cronologia.

5. Privilegiar ações e projetos que contemplem os sítios primeiros de povoamento da cidade, tais
como: os atuais bairros de Santos Reis, Rocas, Ribeira, Cidade Alta, Quintas e Alecrim, observando também a
proteção e conservação do plano urbanístico Giacomo Pallumbo.

6. Identificar e catalogar o acervo documental cartográfico, iconográfico e cartorial da cidade, de
origem pública e privada.

7. Que o CMCN apresente ao prefeito proposta de criação do Museu da Cidade do Natal.



SEMINÁRIO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE NATAL

ANEXO I
PROPOSTA DE POLÍTICA CULTURAL PARA OS MEIOS VISUAIS DE MASSA 

O quadro atual da cultura cinematográfica e televisual na cidade de Natal carateriza-se, como é
notório, pelo amplo e pacífico domínio dos interesses oligopolistas estrangeiros e nacionais.

As poucas salas de cinema existentes são divididas, quanto à sua ocupação, entre as grandes
produções americanas, de várias categorias, e a morbidez pornográfica, com algumas concessões para o cinema
europeu e raras para o brasileiro.

As  emissoras  de  televisão,  todas  funcionando  em sistemas  e  redes  nacionais,  exercem seu
massacre ideológico através de programações de conteúdo freqüentemente alienígena e quase totalmente gerada
fora, não só do nosso município, mas da nossa região e mesmo do país.

Os agentes democráticos do setor ressentem-se ainda da crise instalada pela dissolução do Cine
Clube Tirol, há coisa de mais de década, da qual derivou um componente residual que, atuando sem nenhum
caráter orgânico nem compromisso com os princípios democráticos que sempre regeram a atividade do Cine Clube
até o fim da sua existência regular e legal, acrescentou tons mais sombrios à crise.



Na área de vídeo temos uma produção ligada a movimentos sociais, populares e sindicais, nos
formados VHS e SVHS (TV Memória Popular, TV Gari, TV Garrancho, etc.) de difusão restrita e segmentada, assim
como  o  acesso  ao  uso  dos  seus  equipamentos;  temos  uma  significativa  experiência  respaldada  técnica  e
materialmente na estrutura das agências e produtoras locais de filmes publicitários, o vídeo “Ribeira Velha de
Guerra”; além de uma gama de produtores comerciais em escala doméstica e informal.

Merece especial atenção o caso da TV Universitária, emissora institucional controlada pela UFRN e
ligada à Rede Brasil (de emissoras educativas) porém de escassa produção local e sem vínculos estreitos com a
comunidade.

Na área de fotografia, profissionais e amadores conseguem, vez por outra, romper o marasmo
realizando exposições, mostras e eventos, mais por iniciativa de agentes independentes, como jornais e centros
culturais não institucionais, do que pela presença e apoio das instituições culturais.

Fechando o quadro, sente-se a ausência de qualquer centro de formação específica nas áreas
que, quando muito, são contempladas por uma ou outra disciplina dos currículos universitários ou por raros e
limitados cursos e oficinas.

Por outro lado, não dispomos de nenhum espaço permanente e organizado para a discussão
sistemática dos problemas afeitos à difusão massiva da imagem e da mensagem visual sem o que dificilmente se
poderá  proporcionar  o  exercício  crítico  indispensável  ao desenvolvimento  de repostas  eficazes à  massificação
imposta pelas mídias oligopolizadas, com todas as suas conseqüências nefastas; respostas essas que apontem na
direção de uma cultura livre e plural.

Resumindo:
Na área do Cinema, desde a realização do longa-metragem “Boi de Prata”, em fins da década de

70, a produção local inexiste. Na exibição temos situação semelhante: minguaram os circuitos alternativos; faliram
os espaços institucionais. Poucas e descontínuas são as programações fora do circuito comercial, como a do SESC,



ou, ainda mais raras, da Aliança Francesa, Instituto Goethe, etc.. Afora isso, apenas aventuras individuais de
caráter dúbio ou simulacros de entidades já falidas.

Na  área  de  vídeo,  a  produção  acima  mencionada,  como  já  dissemos,  encontra  canais
extremamente limitados  de difusão,  carecendo-se para isso,  de  espaços mais  amplos e diversificados,  o  que
certamente estimularia a variedade e a elevação da quantidade e qualidade da produção.

Por fim, padecemos a falta de uma formação especializada, necessária ao desenvolvimento da
produção, bem como do debate crítico e humanizador, sem o qual não se aclaram os dilemas da sociedade, não
afloram  as  perspectivas  estéticas  fecundas  e  criadoras,  nem  se  alcança  a  compreensão  de  problemas  e
possibilidades colocados pelas características específica das mídias visuais.

Por fim, dois fatores vêm se somar ao quadro negativo: o primeiro é a ausência de intercâmbio
com outros centros culturais da região e do país.

O  segundo  é  a  incompreensão  manifesta  muitas  vezes  no  próprio  meio  cultural,  o  qual
freqüentemente desconhece os problemas das áreas do cinema e do vídeo, como, por exemplo, a dimensão do
aporte de recursos financeiros e tecnológicos necessários às suas produções. Essa incompreensão tem sido, por
vezes, geradora de atitudes preconceituosas e hostis, as quais devem ser objeto dos pertinentes esclarecimentos,
ou, quando for o caso, do nosso mais veemente repúdio.


