
CULTURA

O setor cultural em Minas Gerais ganha, com a reestruturação dos órgãos
oficiais e um diagnóstico de problemas e potencialidades, a sustentação
necessária a uma atuação mais consistente do Estado, substituindo as
ações fragmentadas e as práticas assistenciaiistcis

ENCONTRANDO
SEU ESPAÇO

setor cultural em Minas vive a expectativa
de um salto qualitativo, no que se refere à
interferência que recebe dos órgãos públicos.

Tradicional mente deixada em segundo
plano nas decisões de investimento e na dis-
tribuição orçamentária, por
não apresentar um quadro
de carências tão evidente
quanto os de outras áreas.
como saúde e educação, a
cultura ressente-se ainda da
falta de um contorno defini-
do para fundamentar a atua-
ção do Estado, dando mar-
geni a um relacionamento
marcado pela ótica
assistencial ista.

Nesse sentido, a pre-
sença do governo nos últimos quatro anos,
através dos projetos implementados pela Se-
cretaria da Cultura, teve o mérito de
reestruturaros órgãos oficiais vinculados ao
setor e iniciar um amplo diagnóstico dos
problemase das atividades culturais do Esta-
do, deixando para a administração que se
inicia as bases para uma atuação mais con-

sistentee mais sintonizadacom asdemanclas
da população.

Reestruturação - No Plano Pluria-
nual de Ação Governamental do Governo do

Estado de Minas Gerais( 1992/
1995), a área de cultura era
integrada pelo Conselho Esta-
dual de Cultura, Fundação de
Arte de Ouro Preto (Faop).
Fundação Clóvis Salgado
(FCS). Fundação Escola
Guignard (FEG). Instituto Es-
tadual do Patrimônio Históri-
coe Artístico de Minas Gerais
(lepha). Fundação Mineira de
Arte Alei jadinho(Furna), Fun-
dação TV Minas Cultural e

Educaiiva e Rádio Inconfidência, entidades
estas atuando vinculadas ou coordenadas
pela Secretaria de Estado da Cultura (SEC).

Em 14de setembro último, a Mensagem
n°5 15/94 do governador cio Estado encam i-
nha à Assembléia Legislativa o Projeto de
Lei n° 2.197/94. que dispõe sobre a
reestruturação da Secretaria de Estado da
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Cultura e estabelece a existência de oito superintendências.
mencionando. no entanto, como órgãos a ela vinculados ou
por ela coordenados o Conselho Estadual de Cultura. a
Fundação Clóvis Salgado. a Fundação Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico, a Fundação de Arte de
Ouro Preto e a Fundação Cultural TV Minas. Três órgãos
passaram a integrar outras instâncias da administração
pública: a Fundação Mineira de Arte Aleijadinho. a Funda-
ção Escola Guignard e a
Rádio Inconfidência.

O que se depreende
dos documentos é que se
optou por uma consolida-
çio e urna ampliação da
estrutura de órgãos da
própria Secretaria da Ciii-
tura. De fato, o estudo do
projeto de lei em
tramitaÇão na Assembléia
revela a intenção do Po-
der Executivo de consti-
tuir, no âmbito da própria
Secretaria, uma rede de
órgãos que lhe propiciem
instrumentos para atuar
por si mesma. Dotadas
das Superintendências de
Planejamento e Coorde-
nação, Administrativa, de
Finanças. de Edição e
Distribuição do Suple-
rnento Literário de Minas
Gerais. de Ação Cultu-
ral, do Arquivo Público
Mineiro. de Museus e de
Bibliotecas, a atuação da
Secretariada Cultura pro-
mete renovar-se e se tor-
nar mais adequada para responder por suas tarefas no
âmbito das demandas culturais do Estado.

No documento de 1990 (Plano Plurianual), dizia-se
que processos de mudança, conseqüência da substituição
freqüente de secretários, não permitiram a elaboração de
urna proposta de trabalho consistente e duradoura. O
mesmo documento diz: "Em decorrência desse quadro. e
paralelamente a seu esvaziamento institucional, instalou-
se. no Sistema Estadual de Cultura, uma marcada crise de
identidade, consubstanciada na ausência de clarezaquanto
a seus objetivos e limites, o que levou à desarticulação das
unidades administrativas do Sistema e, principalmente,

desarticulou as fundações a ele vinculadas". Programava-
se, além disto. "profunda reformulação" da Secretaria de
Estado da Cultura, "para poder levar a bom termo suas
funções".

Ao final do governo pode-se questionar: que se fez em
face do quadro que ele mesmo descreve como tão crítico? A
presença da ação administrativa do poder público no espa-
ço da cultura. no Estado, foi capaz de modificar substanci-

almente a situação que
encontrou, nesses úl-

_I /

timos quatro anos?
Compete-nos,

inicialmente, referir,
de forma suscinta. os
órgãos e atividades
desenvolvidas sob
a coordenação da
SEC,com base em
documento produzido
pela própria Secreta-
ria.

Programa de
t/)O1() às Bandas de
Música Civis ("Pra
Ver a Banda Tocar")
- Em convênio com o
Banco do Estado de
Minas Gerais, assina-
do em 11/1 l/91,esse
programa procura
reavivar as tradições
de Minas, buscando
trazer de volta às pra-
ças e aos coretos a
música de banda, tão
tradicional entre nós.

Loucura rie - Em
parceria com a

Fhemig. a Secretaria da Cultura criou um programa que
busca a ressocialização do paciente psiquiátrico e sua
inserção na sociedade, por meio do contato corri a lingua-
gem artística e do acesso à produção cultural em geral.

Pó/os Culturais —Objetivo: descentralizar os serviços,
para melhorar o atendimento da demanda. Os pólos cons-
tituem canais de diálogo, servindo de interlocução junto à
Secretaria e intermediando apoio técnico aos municípios.

Projeto Corujinha Pretende investir na formação
cultural da criança e do adolescente. Seu objetivo é levar
alunos da rede pública estadual de ensino da Capital ao
teatro e a exposições de artes plásticas.
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Prêmio Minas de Cultura - Criado em 1974, em 1992
obteve merecido reconhecimento nacional. Seu objetivo é
estimular autores brasileiros flO campo da poesia, contos,
dramaturgia. romance, novela e textos voltados para o
público infantil.

Projeto Busca- Vida - Uma Caminhada Teatral pela
Cidadania das Crianças e dos Adolescentes - O Grupo
Teatro Andante realizou o espetáculo "Por um Triz".
levado a oito cidades mineiras, para mobilizar direta ou
indiretamente a sociedade, em relação ao "exercício da
cidadania de crianças e adolescentes".

Censo Cultural - ("Primeiro Censo Cultural de Mi-
nas") - É o primeiro esforço no sentido de definir o perfil
da cultura mineira. Pretende-se fazer urna ampla e detalha-
da radiografia cultural do Estado, com vistas à implantação
efetiva de uma administração regionalizada e descentrali-
zada.

Projetos Especiais "Liberdade e Cidadania -
Tiradenres Vivo"—Ciclo de ações culturais iniciado em lO

de abril de 1992 com a estréia mundial do oratório
"Tiradentes", de Manoel de Macedo, com libreto do ex-
presidente do Estado Augusto de Lima. Com esse primeiro
evento, inaugurava-se um ciclo cujo objetivo era comemo-
rar o bicentenário da morte de Tiradentes. Em várias
cidades a música esteve presente em praça pública, em
eventos rnultirníd ia relacionados com o tema das comemo-
rações. Oito cidades foram visitadas pela exposição "Mi-
nas Fotográfica", com imagens relacionadas ao tema "Li-
berdade e Cidadania". A arte barroca mineira, em 105
painéis assinados pelo fotógrafo Rui Cézar, visitou 28
municípios, distantes do circuito das cidades históricas. O
ciclo de comemorações do bicentenário da Inconfidência
Mineira, com trabalhostrabalhos de 26 autores mineiros sobre o
sentido de liberdade e cidadania no Brasil atual, resultou na
produção do livro "Minas de Liberdade".

Exposição "Tempo Passado, Tempo Presente" - A
SEC, juntamente com a Secretaria de Estado da Ciência.
Tecnologiae Meio Ambiente, reuniu, no Palácio das Artes,
informações, documentos e objetos expressivos da arqueo-
logia, paleontologia e espeleologia do Estado.

Projeto "Cataguases: Um olhar sobre a
Modernidade" - A SEC. aproveitando a idéia do Instituto
dos Arquitetos do Brasil - Seção MG, com a colaboração
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e
em parceria com o Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural, realizou o projeto referido, que constou de expo-
sição montada em Cataguases, procurando mostrar nas
áreas de arquitetura, mobiliário, literatura, cinema e artes
plásticas o envolvimento da cidade com o Modernismo
brasileiro.

O Plano Plurianual de 1990
detectava a impossibilida-
de de uma proposta de tra-
balho consistente e dura-
doura: "Paralelamente a
seu esvaziamento insti-
tucional, instalou-se no
Sistema Estadual da Cultu-
ra uma marcada crise de
identidade, consubstan-
ciada na ausência de cla-
reza quanto a seus objeti-
vos e limites, o que levou
à desarticulação das uni-
dades administrativas"

Suplemento Literário de Minas Gerais - Criado em
1967 como Suplemento Literário do "Minas Gerais", órgão
oficial do Estado, e tendo como seu primeiro editor Murilo
R ubião, ganhou em 1993 nova denominação e passou a ser
de responsabilidade da SEC. ór gão importante no meio
literário brasileiro, prestigiará o ensaio, a resenha, acrítica,
pretendendo inserir-se no mundo da música, do cinema, do
teatro e das artes plásticas mineiras.

Conselho Estadual de Cultura - Criado em 1967, foi
desativado em 1983. Nos fóruns de cultura realizados na
Assembléia Legislativa, com a participação dos diversos
segmentos da comunidade ligados ao setor, foi julgada
necessária a sua reativação e reestruturação. O projeto de
lei reorganizando e redefinindo funções do Conselho Esta-
dual de Cultura, interpretando corretamente as propostas
dos fóruns de cultura, foi elaborado pela SEC e enviado à
Assembléia, onde foi aprovado. O Conselho é órgão delibe-
rativo, integra a estrutura da SEC, participa da elaboração
de diretrizes globais para o setor, coordena o gerenciamento
da área. Sua composição é paritária, com representação do
setor público e da sociedade civil. Seu funcionamento se dá
por intermédio de câmaras setoriais especializadas.
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Arquivo Público - Órgão da SEC, responde pela
preservação da memória administrativa de Minas Gerais.
Procura oferecer condições favoráveis ao atendimento de
pesquisadores e estudiosos da história de Minas. Sua
Diretoria de Apoio Cultural responde pela implantação do
processo de automação do acervo bibliográfico, pela mon-
tagem da exposição comemorativa dos 100 anos da Primei-
ra Constituição Mineira., pela publicação da Revista do
Arquivo Público Mineiro e do Catálogo da Fundação João
Pinheiro e pela atualização do Guia do Arquivo Público
Mineiro.

Superintendência de Bibliotecas Públicas - Respon-
sável pela coordenação da política e da ação cultural
desenvolvidas pelas bibliotecas públicas mineiras. Com-
põe-se de quatro diretorias: Biblioteca Pública Estadual
Luiz de Bessa, Assistência às Bibliotecas Públicas Muni-
cipais, Extensão e Processamento Técnico. A Biblioteca
Luiz de Bessa, além de atender 2 mil pessoas por dia,
desenvolve um amplo trabalho ligado à veiculação da
cultura, apresentando shows de música, peças de teatro,
palestras, exposição de arte, mesas-redondas, vídeos, etc,
em sua Sala de Multimeios.

Superintendência de Museus - Órgão responsável
pela preservação, conservação, aquisição, divulgação e
exposição de projetos e testemunhos da cultura e arte
mineiras em seus diversos aspectos e períodos históricos.
Unidades a ela vinculadas: Museu Mineiro (BH), Museu
Casa Guignard (Ouro Preto), Museu Casa Alphonsus de
Guimarães (Mariana), Museu Casa Guimarães Rosa
(Cordisburgo), Atelier de Restauração e Conservação.

Por iniciativa do Poder Executivo, o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico foi reestruturado por
lei, já sancionada e promulgada.

A SEC desenvolveu um amplo trabalho de parcerias e
apoios financeiros a entidades culturais da Capital e do
interior, participando de algum modo, como é sua obriga-
ção, do desenvolvimento da cultura mineira.

Por essa síntese pode-se ver que a SEC recuperou
espaço no âmbito da administração pública, como se pro-
punha no Plano Plurianual de 1990. Trabalhou muito. E
esse período ficará marcado como período significativo na
história da administração da cultura em Minas.

Fóruns técnicos - Mais importante do que o que se
fez de concreto em termos de ações culturais, foi a reorga-
nização que se plantou no campo dos diagnósticos, das
propostas e leis comprometidas com a administração da
cultura no Estado, com previsíveis repercussões para o
futuro.

Que se fez em face do
quadro que o próprio go-
verno descreve como crí-
tico? Mais importante do
que o que se fez em ter-
mos de ações culturais,
foi a reorganização que
se plantou no campo dos
diagnósticos, propostas e
leis comprometidas com
a administração da cultu-
ra do Estado, com previ-
síveis repercussões no fu-
turo. Da maior relevância
foram os fóruns técnicos
sobre política cultural

Assim, fato da maior relevância para a cultura mineira
foram os Fóruns Técnicos sobre Política Cultural no Esta-
do de Minas Gerais. Com base no convênio firmado entre
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a
Secretaria de Estado da Cultura, foram realizados cinco
fóruns técnicos:

1 - Documentação e Informação - Arquivos,
Bibliotecas e Museus, em agosto de 1992;

2— Patrimônio Cultural e Natural - Memória
e Esquecimento, em setembro de 1992;

3 - Patrimônio Cultural e Natural -
Espeleologia e Paleontologia, em setembro/outubro de
1992;

4—Estado e Cultura, em novembro de 1992;
5—Mecanismos de Financiamento da Cultu-

ra, em novembro/dezembro de 1992.
Todos estes fóruns foram abertos ao público interessa-

do e contaram com a presença de representantes das
comunidades especializadas nas diversas áreas da cultura.
Neles, sob a orientação de especialistas, foram amplamente
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debatidos os problemas particulares a cada área, e apresen-
tadas e votadas em plenário propostas que integraram o
documento final. Os documentos finais de cada fórum,
democraticamente produzidos, refletem com autenticidade
as idéias e expectativas da sociedade em relação à cultura
e à presença do Estado na produção cultural mineira.

Das propostas dos fóruns técnicos resultaram, entre
outros, dois documentos importantíssimos para a cultura
do Estado. Um foi a lei, já sancionada pelo governador
Hélio Garcia, que organiza e estrutura o Conselho Estadual
de Cultura, dando-lhe funções deliberativas e de
gerenciamento das atividades culturais ligadas ao poder
público, democraticamente integrado por representantes da
administração pública e da sociedade civil. O outro foi o
amplo projeto de lei que dispõe sobre a política cultural do
Estado, tramitando atualmente na Assembléia, o qual defi-
ne os objetivos e princípios da política cultural, trata do
patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológi-
co, paleontológico, espeleológico, dos arquivos, das bibli-
otecas, dos museus, do incentivo à produção cultural, do
planejamento e execução da política cultural. E instrumen-
to maduro, fruto de longas discussões e debates, e sua
aprovação na Assembléia e futura implementação trarão
avanços significativos para a área de cultura. É  primeiro
esforço sério de sistematização, num documento legal, do
vasto campo da cultura de nosso Estado, em suas diversas
e complexas áreas de produção e conservação. Esperemos
que sua aprovação ocorra com a urgência pedida pelas reais
demandas de nossa cultura.

O papel do Estado - Antes de terminar, contudo,
julgamos importante levantar uma questão que nos
parece extremamente importante. A atividade do po-
der público tem-se desenvolvido em resposta às de-
mandas culturais, por iniciativas esparsas que ten-
tam satisfazer interesses reais da sociedade. Falta-
lhe, contudo, um plano global de trabalho. Faltam-
lhe instrumentos críticos que permitam apreciar a
significação e o alcance dessas iniciativas.

Isto nos leva a uma questão de fundo. Será que a
SEC tem já definido para si o que seja a cultura com
que se compromete administrativamente? Que cultu-
ra é essa que se constitui objeto das ações administra-
tivas de uma Secretaria de Estado?

Tal conceito não nos parece suficientemente es-
clarecido. Isto faz com que a ação do Estado na área
caia, facilmente, na superficialidade de um
assistencialismo cultural que não leva a soluções
definitivas. Não seria o caso de se repensar a cultura

A atividade do poder pú-
blico tem-se desenvolvido
em resposta às demandas
culturais, por iniciativas
esparsas que tentam sa-
tisfazer interesses reais.
Falta-lhe um plano global
de trabalho. Faltam-lhe
instrumentos críticos que
permitam apreciar a sig-
nificação e o alcance des-
sas iniciativas. Será que a
Secretaria tem já definido
para si o que seja a cultu-
ra com que se comprome-
te administrativamente?

como espaço de inserção do poder público, definir-
lhe melhor os contornos, e a partir daí pensar o fazer
administrativo? Quem sabe dessas reflexões surgiri-
am luzes novas para a ação do Estado nesta área?
Quem sabe dessa reflexão surja a necessidade, para
a ação do poder público, de redirecionar suas inicia-
tivas, fazendo-as transitar do assistencialismo esparso
para a construção de instituições sólidas que favore-
çam a atividade cultural da sociedade e lhe permitam
expandir-se livre e autonomamente?

As futuras administrações comprometidas com a
cultura mineira terão muito a fazer. Já se fez muito.
Mas os novos instrumentos criados permitirão, certa-
mente, maior eficácia dos esforços a serem
despendidos. Minas precisa de idéias claras e políti-
cas coerentes que lhe permitam crescer culturamente
e guardar com cuidado os tesouros que nos legaram
nossos antepassados.
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