
 
 

Assessoria Técnica da Comissão de Cultura  
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

 
Relatório do Encontro com Trabalhadores da Cultura 

na Região da Costa Verde em Angra dos Reis 
realizada em 09 de agosto de 2019.  

 
 

Compuseram a mesa: Deputado Estadual Eliomar Coelho – presidente da          
Comissão de Cultura da ALERJ; Mirian Bondim - Assessora de Pesquisa Histórica            
da Fundação Mário Peixoto, de Mangaratiba e Conselheira Estadual de Políticas           
Culturais eleita pela Região da Costa Verde; Wagner Dias - Secretário Executivo            
Interino de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis.  
 
Presentes do poder público e da sociedade civil :  1

  
Elisabeth Antunes Moreira - Presidente da Fundação Mário Peixoto/Mangaratiba;         
Elisabete de Souza Vasconcelos - Fundação Mário Peixoto/Mangaratiba; Maria         
Aparecida Angelo - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura/Mangaratiba; Lia          
Capovilla - Núcleo de Mídias/Paraty; Renato Padovani - Núcleo de Mídias/Paraty;           
Andrei Lara - Presidente do Conselho Municipal de Cultura/Angra dos Reis;           
William Gama - Secretaria-Executiva de Cultura e Patrimônio/Angra dos Reis;          
Bruno Perez - CanCanta/Angra dos Reis; Bruno Ferraz - CanCanta/Angra dos           
Reis; Lorena Dias - Arte-Educação e Artesanato/Angra dos Reis; Adailton - Angra            
dos Reis; Luiz Alberto - Secretaria-Executiva de Cultura e Patrimônio/Angra dos           
Reis; Alexandra Nóbrega - Ateneu Angrense de Letras e Artes/Angra dos Reis;            
Patrícia Pereira - Secretaria-Executiva de Assistência Social/Angra dos Reis;         
Cláudia A. Rosa - Conselho Municipal de Cultura/Angra dos Reis; Marcelo de            
Oliveira - Câmara Municipal de Angra dos Reis; Elice S. S. Moraes -             
Estudante/Angra dos Reis; Namíbya Moraes- Estudante/Angra dos Reis; Cristiane         
"Titi" Brasil - Vereadora - Câmara Municipal de Angra dos Reis; Ilson dos Santos              
Luís - Artesanato/Angra dos Reis; Luciana P. B. Praça - Secretaria-Executiva de            
Cultura e Patrimônio/Angra dos Reis; Mauro Nask - Congo Capoeira e Cia. da             
Lua/Angra dos Reis; Zequinha Miguel - Ator, compositor e produtor cultural/Angra           
dos Reis; Ricardo Messias Filho - Ateneu Angrense de Letras e Artes/Angra dos             
Reis; Bruno Marques - Conselho Municipal de Cultura/Angra dos Reis; Albes           
Ribeiro “Mestre Abutre” - Capoeirista/Conselho Municipal de Cultura/Angra dos         

1  Não foi possível identificar todos os nomes que constam na lista de presença. Igualmente para os 
endereços eletrônicos.  
 



Reis; Gilberto Guimarães - Ordem dos Músicos do Brasil-OMB/Angra dos Reis;           
Claudia Vidal Gouveia Pires - Conselho Municipal de Cultura/Angra dos Reis;           
Adriana Raftopoulos - Setorial de Moda/Conselho Municipal de Cultura/Angra dos          
Reis; Maykon Renan - Gestor dos Espaços/Angra dos Reis; Danúsia Dutra -            
Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis;          
Cristina Moraes - diretora/presidente do Coletivo Mulheres Negras e Amigas da           
Raça Brasil/Angra dos Reis.  
 
Objetivos, pauta e assuntos abordados: 
 
1. Abertura da reunião: O Deputado Estadual fala dos objetivos da reunião, à             

saber: 
● Escutar e conhecer as demandas, as necessidades culturais e as propostas           

da região do Costa Verde (que abrange os municípios de Angra dos Reis,             
Itaguaí, Mangaratiba e Paraty) e que juntos somam cerca de 420.000           
(quatrocentos e vinte mil) habitantes.  

● Fortalecer, consolidar e efetivar plenamente a Lei nº 7035/2015 que: “Institui           
o Sistema Estadual de Cultura (...), o Programa Estadual de Fomento e            
Incentivo à Cultura e (...) as Diretrizes e Estratégias do Plano Estadual de             
Cultura.” e os seus componentes, Conselho Estadual de Políticas Culturais,          
Plano e Fundo Estadual de Cultura. Assim como fortalecer e estruturar           
legalmente e legitimar os fóruns regionais de cultura como instrumentos do           
Sistema Estadual de Cultura - SIEC. 

● O presidente, Eliomar Coelho, solicitou que os municípios, agentes e          
gestores culturais mandem as suas agendas e atividades para a Comissão           
de Cultura através do e-mail comissaocultura.alerj@gmail.com, para que haja         
divulgação na página da mesma no Faceboook, além de a “curtirem” através            
do endereço https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/ .  
 

2. Em resumo os participantes abordaram os seguintes assuntos :  2

 
2.1. Conselho Estadual de Política Cultural - CEPC: foi feita uma crítica ao             
processo eleitoral iniciado, conforme já registrado em outras reuniões regionais em           
2018, e finalizado em junho do corrente (edital da Secretaria de Estado de Cultura e               
Economia Criativa- SECEC publicado em 06/06/2019) para a recomposição do          
colegiado. Os agentes questionaram a parcialidade do processo, o fato da           
Comissão Eleitoral não ter representantes da sociedade civil, apenas da SECEC, a            
pouca divulgação e prazo curto para articulação nos municípios.  
 

2 Os assuntos foram resumidos conforme a capacidade de registro manual da assessoria técnica durante               
o encontro. Observada esta limitação, alguns assuntos não foram totalmente registrados e estão dispostos              
conforme a ordem de apresentação no encontro. Quando ocorrer mais de uma citação ou abordagem, elas foram                 
agregadas, conservando os pontos divergentes. 
 
 

mailto:comissaocultura.alerj@gmail.com
https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/


2.2. Fundo Estadual de Cultura e editais de fomento direto à cultura no Estado:              
garantir que haja transferências fundo a fundo, do Estadual, para os municipais, o             
que incentivaria os municípios que já têm fundos, e estimularia os demais a criarem              
os seus. Garantir ainda o cumprimento da Lei 7035/2015 no que tange a             
destinação de 60% dos recursos para os municípios do interior.  
 
2.2.1. A SECEC deve elaborar os seus editais de forma descentralizada para            
que atinja os municípios do interior do Estado e que sejam menos            
burocráticos, permitindo que pessoas físicas, coletivos informais, mestres de         
culturas populares e outros tenham acesso. Outra necessidade apontada nesse          
tema é a de criação de editais para o patrimônio cultural material e imaterial,              
permitindo projetos de manutenção, preservação, circulação de manifestações        
culturais tradicionais como as folias de reis, assim como de pesquisas históricas,            
registros de memória de mestres e griôs etc. Diversos participantes pontuaram que            
além dos editais estarem escassos, há anos a SECEC não lança nenhum, quando o              
faz os mesmos não são simples e acessíveis para a maioria dos fazedores culturais              
nas pontas.  
 
2.3. Necessidade de estabelecer parcerias e trocas entre os agentes e gestores            
culturais dos municípios da região visando colaborações e somar forças para as            
suas reivindicações. Foi apontado ainda que a região não tem um Fórum            
Regional de Cultura ou de Políticas Culturais e que deveriam aproveitar a            
mobilização e presença de 03 municípios dos quatro que compõem a Costa Verde,             
ausente apenas Itaguaí, para discutirem esse assunto e a possível criação desse            
instrumento previsto no Sistema Estadual de Cultura. O objetivo do fórum seria             
formar uma rede articulando os gestores, técnicos, produtores, agentes culturais,          
coletivos e grupos artísticos locais para a realização de debates e elaboração de             
ações e políticas culturais, e também para pressionar, ampliar e democratizar a            
ação da SECEC e de outros órgãos afins ao setor na região.  
 
2.4. A rica diversidade cultural patrimonial da região têm a ver com o seu              
processo histórico e na presença de caiçaras, indígenas e africanos          
escravizados, nesse aspecto existem muitas dívidas com esses povos tradicionais          
ou que foram trazidos para a Costa Verde (que chegou a ter o porto com maior                
tráfico de negros vindos da África para o trabalho escravo).  
 
As manifestações culturais desses grupos, sejam os jongos, as cirandas, as           
folias de reis, e outras, não devem ser motivo de preocupação exclusiva dos             
mesmos, devem ser da área cultural como um todo da região é preciso pensar              
e criar mecanismos de fomento pois todas estas são parte da formação            
cultural regional. É preciso criar mecanismos e instituições que façam a           
proteção e a difusão dessas manifestações e bens culturais da região.           



Algumas dessas manifestações só são lembradas quando precisam para alguma          
apresentação nas áreas urbanas dos municípios, sem pensar em que condições os            
mestres e brincantes têm para o transporte, alimentação e a própria manutenção de             
instrumentos, roupas, figurinos etc. o fomento a estes grupos deve estar na pauta. 
 
2.5. Nessa mesma seara, foi apontado que é preciso discutir como o Porto de              
Itaguaí, as usinas nucleares e as indústrias afetam atividades como a pesca            
artesanal indígena e caiçara e como diminuir prejuízos e consequências.  
 
2.6. Outros aspectos abordados, também afetos aos temas acima elencados foram: 
 
2.6.1. Ações voltadas para a Educação Patrimonial e que deveriam ser parte do             
currículo e do processo educacional da região. Em Angra dos Reis, por exemplo,             
o Turismo entrou na grade escolar. Mas é preciso incentivar a educação sobre os              
bens e manifestações culturais da região nas escolas, inclusive para a manutenção            
e continuidade. Foi dado como exemplo a Folia Três Reis do Oriente, cujo mestre,              
Sr. Geraldo, já está bem idoso e as crianças da comunidade onde acontece a              
manifestação não têm vontade nem estímulo para continuar fazendo.  
 
2.6.2. Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC e apoio técnico aos            
municípios: Assim como já apontado em outras regiões, os gestores sentem a            
necessidade de receberem suporte do Estado, através do INEPAC para as           
demandas em relação ao patrimônio cultural material e imaterial. Mas também           
ressaltaram a preocupação com a situação do INEPAC e as poucas condições que             
o órgão vem tendo para executar as suas políticas e funções o que afeta também o                
atendimento aos municípios, e solicitaram que a Comissão de Cultura ajude nesse            
aspecto.  
 
2.6.3. Outro tema que a Comissão de Cultura também vem sendo convocada a             
tratar (e que também já apareceu em outras reuniões/regiões do Estado) é de             
como conciliar Cultura e Patrimônio em uma ponta e Turismo e Eventos em             
outra? Vem sendo dito pelo governo estadual que o Turismo é estratégico            
economicamente e muitos agentes e gestores culturais concordam, mas também          
questionam: como uma área pode colaborar com a outra, sem o risco de terem uma               
relação predatória ou utilitária, principalmente se pensarmos nos grandes eventos          
em contraposição aos fazeres cotidianos, como as folias de reis, os jongueiros e             
outros grupos ou comunidades tradicionais? Foi dado como exemplo que em uma            
reunião recente do Ministério do Turismo em Angra dos Reis não foi sequer citada a               
palavra Cultura, o que causou preocupação e desconforto.  
 
2.6.4. Os assuntos acima foram também citados em relação a recente conquista,            
em 05 de julho do corrente, da titulação de Paraty e Ilha Grande, como              



Patrimônio Cultural e Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas          
para a Educação, a Ciência e Cultura - UNESCO. Tal conquista, conforme os             
presentes, trás grandes oportunidades gerais e específicas, desde a questão do           
saneamento, assuntos urbanos e os relativos às diversidades ambientais e culturais           
propriamente, mas também responsabilidades para o poder público e sociedade          
civil. Pela resolução, a partir de agora o governo tem que apresentar a cada 06 anos                
um relatório sobre a conservação dos bens. Esse relatório periódico, por se tratar de              
um sítio misto, ambiental e cultural é bastante complexo. Para respaldar a            
candidatura a UNESCO recebeu um plano de gestão compartilhada no qual os            
entes públicos se comprometem a preservar e garantir as condições e recursos            
naturais e culturais únicos que garantiram a titulação. E o relatório tem o condão de               
monitorar a gestão e o processo de preservação do patrimônio natural e cultural em              
questão, incluindo os povos tradicionais existentes - indígenas, caiçaras e          
quilombolas.  
 
2.6.3. Legislações e políticas municipais sobre bens culturais: foi apontado          
ainda que os municípios precisam fazer as suas partes no tocante a preservação,             
proteção (tombamento) do patrimônio cultural material e (registro do) imaterial. Em           
Angra dos Reis o Conselho Municipal de Cultura criou uma comissão que está             
estudando esse assunto e que pretende elaborar um projeto e propostas afins.  
 
Nesse aspecto foi também pontuada a necessidade de atenção com os           
equipamentos relativos a difusão e preservação de bens culturais, como o           
Museu de Arte Sacra, em Angra dos Reis e reafirmada a importância do             
estabelecimento de políticas específicas locais/regionais referentes aos já        
citados, caiçaras, indígenas e quilombolas (assim como outras manifestações         
e grupos de matrizes africanas, como a Capoeira, os terreiros de Candomblé e             
de Umbanda, blocos carnavalescos e outros) e pactuadas com os mesmos.  
 
2.7. Sobre o municípios de Angra dos Reis foram apontados alguns avanços na             
área, como o resgate e funcionamento do Conselho Municipal de Cultura (o            
órgão existe desde 1976, mas foi reformulado/atualizado), a criação do Fundo           
Municipal de Cultura e que já está com projetos avançados, de uma Lei Municipal              
de Incentivo à Cultura - gerando um total de recursos de cerca de R$2,5 milhões -                
e de ações visando a acessibilidade cultural. Foi também destacado que a            
Comissão de Cultura deveria atuar como interlocutor e ajudar a solucionar alguns            
entraves.  
 
2.8. E além dos povos e comunidades tradicionais, conforme já pontuado, foram            
elencadas questões/demandas por fomento, difusão e apoio técnico para: 

● Intercâmbios e trocas culturais entre esses grupos e os demais, que ocorrem            
em espaços urbanos.  



● Ações que articulem Cultura, Educação e Relações Comunitárias, à         
exemplo do antigo Programa Especial de Educação (do gestão estadual de           
Leonel Brizola e Darcy Ribeiro) que criou a Animação Cultural nas escolas de             
tempo integral (os CIEPs) e que geraram diversos frutos e grupos culturais na             
região e no Estado como um todo. e incentivo a cultura nas escolas e              
comunidades. 

● Assim como foi pontuada a necessária mediação entre Cultura/Patrimônio e          
Turismo/Eventos, foi apontado por vários participantes a ausência, - ou em           
alguns casos, as condições ruins oferecidas - de artistas, grupos e           
produtores locais nos grandes eventos, tais como Flip, Festival de Teatro de            
angra dos Reis, entre outros.  

● Necessidade de políticas específicas para a produção audiovisual local, seja          
a de ficção, assim como de documentários e em especial de preservação de             
acervos afins, seja daqueles que geram novos produtos, mas também dos           
que sirvam para pesquisa, registro e memória do desenvolvimento         
regional/local, como no caso apresentado como exemplo, do acervo da          
extinta Eco TV (emissora/retransmissora comunitária que funcionou nos anos         
1990), e que se encontra aos cuidados da instituição Núcleo de Mídias, de             
Paraty.  

 
 
 
 
 
 
 


