
CENSO CULTURAL

Legislativo e Executivo se unem para ïnapear o patrimônio
cultural, natural e artístico da multifacetária realidade do
Estado, num Censo Cultural que irá subsidiar a definição de
uma política para o setor e informar os produtores culturais
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O

levantamento do universo cultural dos 143 mu-
nicípios da região Sul de Minas Gerais, primeira
etapa do Censo Cultural que está em execução
no Estado, já está pronto. Em março serão

recenseadas as regiões Norte e Nordeste e, até outubro todo

resposta, virá subsidiartambém as políticas públicas tanto
da área Cultural como de Turismo e informar, objetiva-
mente, produtores e agentes culturais. de forma a lhes
possibilitar maior organização na sua produção. Os 40
diferentes questionários que eslLh) sendo distribuídos aos

o Estado estará mapeado, fornecendo os subsídos para
montagem de um completo banco de dados sobre a cultura
mineira e  turismo. Seguindo os exemplos de São Paulo e
Ceará, que já fizeram o inventário de sua cultura, Minas é o
terceiro estado brasileiro a buscar conhecer, de forma ao
mesmo tempo ampla e minuciosa, os seus valores culturais.

A pesquisa mineira, baseada em questionários de auto-

municípios englobam registros de patrimônio histórico,
museus, teatros, casas de espetáculo, galerias de arte,
grupos de dança, música, teatro, folclore, literatura, artesa-
nato, oficinas, escolas e serviços paradifusãoe circulação
de bens culturais, assim como informações sobre infra-
estrutura de recepção ao turista.

O 1° Censo Cultural de Minas Gerais, lançado em
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outubro do ano passado pela Secretaria de Estado da
Cultura, é uma das propostas contidas no documento
elaborado a partir dos "Fóruns Técni-
cos de Cultura", promovidos pelo
Legislativo mineiro em conjunto com
a Secretaria, em 1992. Estes encon-
tros, divididos em seis reuniões,
abordando temas específicos, tiveram
por objetivo agilizar os procedimentos
para regulamentação dos dispositivos
da Constituição Mineira que tratam da
questão cultural e garantir um espaço
para participação da sociedade na de-
finição de uma política para o setor no
Estado.
Os encontros tiveram a participação de
350 pessoas e a intervenção direta de	- -	-
50 entidades ligadas à área cultural,
tanto na fase de montagem dos fóruns, como na sistemati-
zação das propostas aprovadas nas reuniões. Além da

montagem do censo cultural, as comissões de Sistematiza-
ção e a de Acompanhamento dos Desdobramentos do

Fórum Técnico estabeleceram três prio-
ridades nestes encontros. A primeira diz
respeito à elaboração dos anteprojetos de
lei - já encaminhados à Presidência da
Assembléia Legislativa e à Secretaria de
Estado da Cultura - definindo as diretri-
zes gerais da política cultural do Estado.
A reestruturação do Conselho Estadual
de Cultura e a criação do Fundo de De-
senvolvimento da CultuEa são as duas
outras iniciativas que devem ser traba-
lhadas com prioridade pela Secretaria.
Os temas abordados em cada um dos seis
fóruns foram os seguintes: Patrimônio
Cultural e Natural: Arqueologia; Docu-
mentação e Informação: Arquivos,

Bibliotecas eMuseus; Patrimônio Cultural e Natural: Me-
mória e Esquecimento; Patrimônio Cultural e Natural:

Mais do que quantificar, 010 Censo Cultural de Minas Gerais pretende qualificara estrutura
cultural de cada município e, para isso, mais do que os simples formulários, criou um processo
de comunicação com toda sociedade, estimulando-a a produzir informações de qualidade

INFORMAÇÃO PARA PLANEJAR
O Brasil desconhece o Brasil cultural. Não sabemos quantos
museus, quantas bibliotecas públicas, quantos cinemas, quantas

livrarias, quantos centros culturais e casas de cul-
tura existem no País. E quando desóobrimos alguns

Pedro José Braz
números em estatísticas oficiais, o problema pare-
ce crescer: não há qualificação (por exemplo: as
bibliotecas públicas do Amazonas e do Rio Grande

Pedro José Braz é Sociólogo e diretor da
empresa Informações Culturais, que
participou da montagem do 1 Censo
Cultural de Minas Gerais.

1 do Sul tomam-se iguais).
Em um mundo onde a informação subsidia (e às

vezes até impõe) todas as decisões, é impossível a criação ou
proposição de políticas culturais sem que possamos conhecer a
base cultural de cada Município, entendida não só em seus aspec-
tos físicos mas também nos seus movimentos históricos e de
produção.
Minas Gerais avança com velocidade nesse setor ao criar seu Plano
de Regionalização da Cultura, que inclui a realização do Censo
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Espeleologia e Paleontologia; Estado e Cultura; e Meca-
nismosde Financiamento da Cultura.
A realização do lO Censo Cultural de Minas Gerais foi
definido dentro do mesmo espírito das demais propostas
do Fórum de Cultura, de conhecer melhor o setor e criar
instrumentos para que ele mesmo se regule. Com aconclu-
são deste levantamento, a Secretaria da Cultura terá
condições de dizer, por exemplo, quantas bandas musicais
existem no Estado; quais municípios possuem museus e
bibliotecas; onde estão os grupos folclóricos mineiros;
quem são os artistas que estão atuando no interior no
Estado e muitos outros dados.
As informações que irão compôr esse banco de dados
serão permanentemente atualizadas e ficarão à disposição
de qualquer pessoa interessada. Algumas informações,
selecionadas, serão publicadas e distribuídas no país e no
exterior, na forma de um guia cultural e turístico do
Estado. O primeiro a ser editado deverá ser  da região Sul,
onde o levantamento já foi concluído.
Esta região foi a primeira a ser recenseada por contar com

um setor cultural bem estruturado institcionalmente, per-
mitindo uma avaliação mais apurada da metodologia adotada
e propiciando um suporte indispensável para a execução
deste trabalho por parte dos poderes municipais. Segundo a
superintendente de Planejamento e Coordenação da Secre-
tariada Cultura, Patrícia Souza Lima, o apoio das prefeituras
e das associações microrreginais foi fundamental para o
bom resultado deste trabalho.
"Normalmente - observou Patrícia Souza Lima - o retorno
de uma pesquisa baseada em questionários de auto-resposta
é de 30%. Com o trabalho de campo que fizemos e a
participação do poder municipal e das associações, es perá-
vamos alcançar um percentual, já excepcional, de 70%.
Mas, ao final do levantamento, constatamos que o resultado
obtido foi de 100% de resposta, o que demonstra o empenho
de todos na realização deste trabalho" - disse ela. A expec-
tativa é de que esse desempenho se repita nas demais
regiões, viabilizando o cumprimento do prazo deconclusão
do trabalho, previsto para outubro deste ano, e assegurando
a boaqualidade das informações.

Cultural em todos os Municípíos mineiros. Pela
primeira vez no País, um Estado aceita o desafio de
implantar um mecanismo de cole-
ta de informações na área da
Cultura e o estabelecimento de
um Banco de Dados Culturais per-
manente.
Coordenado pela Secretaria de
Estado da Cultura, em parceria
corri outras Secretarias de Estado
e Prefeituras Municipais, o Censo
Cultural de Minas Gerais inova
inicialmente pelo detalhamento
dos formulários propostos. Mais
An que quantificar, o Censo Cul-
tural pretende qualificar a estrutura cultural de cada
Município. E consegue também inovar pela sua
metodologia na coleta de informações, como provou
a fase piloto do projeto, realizada na Região Sul do
Estado (143 Municípios), com aproximadamente
100% de respostas. Mais do que um simples envio de
formulários para os Municípios, criou-se umproces-

so de comunicação com toda a Sociedade onde o
estímulo proposto é"mostre que você faz parte da

cultura mineira".
Obter informações atualizadas é
importante, mas o Censo Cultural
de Minas Gerais cumprirá urna fun-
ção maior. Através de publicações
regionalizadas divulgará para toda
sociedade os dados obtidos e mante-
rá em constante atualização um
Banco de Dados Culturais, meca-
nismo ágil para que o Estado possa
descentralizar suas ações em parce-
ria com Prefeituras Municipais e
representantes da sociedade civil.

O Censo Cultural de Minas Gerais, além dos benefícios
que trará à Cultura Mineira, dá um exemplo maior para
todos os interessados na Cultura Brasileira e aos órgãos
ligados à administração cultural. Investir em planeja-
mento pode nos garantira melhor utilização dos recursos
(mínimos) destinados à área da Cultura. Entre o evento
e o permanente, o bom senso pode prevalecer.
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