
 

 
 

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

 
Relatório do Encontro com Trabalhadores da Cultura 

na Região Centro-Sul Fluminense 
realizada em 20 de setembro de 2019  

 
 

Presentes do poder público e da sociedade civil : 1

 
Areal: Marcos Túlio Lemos da Silva Menezes — representando a Secretaria           
Municipal de Educação e Cultura; Valber Moraes — equipe da Secretaria Municipal            
de Educação e Cultura. 
 
Comendador Levy Gasparian: Paulo André Gomes — Assessor de Cultura.  
 
Mendes: Arizette Fausto de Souza Brito — Conselho Municipal de Cultura.  
 
Miguel Pereira: Wagner Barros — Artesanato. 
 
Paraíba do Sul: Carlos Henrique Mendes — Fundação Cultural; Leonardo da           
Cunha — Prefeitura Municipal, Teatro; Rogério Elisiário — Conselho Municipal de           
Políticas Culturais/Matrizes Africanas.  
 
Sapucaia: Dayanna Marques — Diretora de Artes e Cultura da Secretaria Municipal            
de Cultura e Turismo. 
 
Três Rios: Celso Jacob Filho — Secretário Municipal de Esportes e Lazer            
(acumulando interinamente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo); José de           
Almeida Rodrigues - Subsecretário de Cultura e Turismo; Vera Alves — Fórum de             

1  Não foi possível identificar todos os nomes que constam na lista de presença. Igualmente 
para os endereços eletrônicos. Assim como alguns não deixaram contatos na lista, apenas a 
assinaram. 
 



Cultura Centro-Sul Fluminense; Alice Silva Pereira Haage — Secretária Municipal          
de Meio Ambiente e Agricultura; Isadora Verly Coelho — Dança; Nilzete Onofre            
Scotellar — Professora/Literatura; Heloísa Silvino — Conselho Municipal de         
Cultura/Artesanato; Rômulo Fausto — Estudante; Felippe Aguiar — jornalista;         
Paulo dos Reis — Partido Socialismo e Liberdade/PSOL; Milton M. Souza —            
Partido Socialismo e Liberdade/PSOL; Duda Valentim — Partido Socialismo e          
Liberdade/PSOL; Luiz Carlos Gonçalves — Rádio Clube AM; Rogério Carneiro —           
Conselho Municipal de Cultura.  
 
Principais assuntos abordados: 
 
O deputado estadual Eliomar Coelho, presidente da Comissão de Cultura, abriu os            
trabalhos falando sobre os objetivos da reunião, que são: 

1. Ouvir de perto demandas, necessidades e propostas da Região Centro-Sul          
Fluminense, que abrange 10 municípios: Areal, Comendador Levy        
Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira,        
Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Vassouras, Sapucaia e o anfitrião, Três            
Rios. A região reúne cerca de 273.000 habitantes, correspondendo a          
aproximadamente 1,7% da população do Estado.  

2. Fortalecer, consolidar e efetivar plenamente a Lei nº 7035/2015 que: “Institui           
o Sistema Estadual de Cultura (...).” e os seus componentes, Conselho           
Estadual de Políticas Culturais — CEPC, Plano e Fundo Estadual de Cultura.  

3. Fortalecer e estruturar legalmente e legitimar os fóruns regionais de cultura           
como instrumentos do Sistema Estadual de Cultura — SIEC e de articulação            
da sociedade civil e de gestores culturais locais.  

4. Colher subsídios junto aos agentes e gestores para que seja possível cobrar            
medidas de concretização do Sistema à Secretaria de Estado de Cultura e            
Economia Criativa — SECEC.  
 

O deputado Eliomar Coelho solicitou ainda que os presentes mandem as suas            
agendas e atividades para a Comissão de Cultura pelo e-mail          
comissaocultura.alerj@gmail.com , para divulgação na página no Facebook, além         
de a “curtirem” no endereço https://www.facebook.com/ComissaoCulturaALERJ/  . 
 
Em resumo, os temas discutidos na reunião foram: 
 

1. Dificuldade de comunicação e articulação regional: Vários presentes        
reclamaram que a reunião não teve divulgação adequada, assim como          
relataram que terceiros não vieram por não terem sido convidados a tempo.            
Do ponto de vista da Comissão de Cultura, foi informado que foram oficiados             
os gestores culturais de todos os municípios, e, além disso, a divulgação via             
redes sociais. Da parte do fórum regional, foi informado que foi feita            

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


divulgação em rádios e jornais regionais, além das redes sociais, e buscando            
contato com as lideranças. Que a divulgação foi feita na medida do possível,             
porém a área de cultura é desunida e nem sempre atende aos chamados, ou              
o faz, quando têm interesses imediatos. 
 
Outro fator que interferiu na presença na reunião é a divisão da região em              
duas grandes áreas, geográficas, culturais e turísticas. Uma com os          
municípios que são parte do Vale do Café: Vassouras, Miguel Pereira, Paty            
do Alferes, Mendes e Engº Paulo de Frontin; outra, com aqueles que            
compõem os chamados Caminhos Coloniais: Areal, Paraíba do Sul e Três           
Rios . Segundo o informado, essa divisão, até por fatores culturais e de            2

mobilidade, afeta uma maior articulação regional. Quando a reunião é em           
Vassouras, cidade polo, do Vale do Café, por exemplo, participam          
majoritariamente municípios daquela sub-região. Opostamente, quando a       
reunião é em Três Rios, ocorre o inverso.  

 
 Sistema Estadual de Cultura, editais e financiamento à cultura: 
 

2. Eleições do CEPC: assim como já registrado em outras regiões, os agentes            
e gestores culturais criticaram o processo eleitoral do conselho estadual.          
Para eles, foi pouco divulgado, pouco participativo e, consequentemente, o          
colegiado do órgão é pouco representativo. O conselheiro regional eleito, por           
exemplo, não se fez presente nessa reunião regional.  
 
Por outro lado, foi criticada a falta de diálogo e a presença da SECEC na               
região, e até de contatos remotos com o órgão.  
 

3. Municípios da região devem fazer os seus “deveres de casa”: foi também            
frisado que, assim como é criticável o processo eleitoral do CEPC, é            
necessário que os municípios façam a sua parte. Se não existem os seus             
sistemas municipais/CPFs da Cultura, como um eventual recurso do         
Sistema/Fundo Estadual de Cultura poderá chegar futuramente?  
 
Por outro lado, foi pontuado também que, muitas vezes, os gestores culturais            
não têm força junto aos prefeitos para convencê-los da importância da           
estruturação da área cultural no município, seja administrativamente, seja         
como motivador de desenvolvimento regional.  
 

2 Essas classificações são determinadas pelo Ministério do Turismo que dividiu 71 municípios             
Estado em 12 regiões turísticas. Mais informações disponíveis em:         
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6459-rio-de-janeiro-tem-novo-mapa-tur%
C3%ADstico.html . Acesso em 07 out, 2019. 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6459-rio-de-janeiro-tem-novo-mapa-tur%C3%ADstico.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6459-rio-de-janeiro-tem-novo-mapa-tur%C3%ADstico.html


Outro ponto abordado, e que também surgiu em outras regiões, é que            
quando a área cultural está unificada ou subordinada à área de educação, a             
relação não é dialógica ou de igualdade. Esta última funciona, tem           
orçamento, estrutura, recursos humanos, já a cultura não tem, sendo tratada           
como um acessório ou algo menor. 
 
E os conselhos municipais de cultura, assim como o fórum, são instrumentos            
de articulação, de pressão e de organização dos gestores e agentes           
culturais, inclusive, ou principalmente, junto às prefeituras. A medida que os           
conselhos não existem ou são pouco atuantes, a situação não avança.  
 
3.1. Foi solicitado que a Comissão de Cultura seja uma rede de apoio             
para os municípios, inclusive junto a outros órgãos e junto às próprias            
prefeituras municipais. 
 
3.2. Em Três Rios existe a lei do sistema, há um conselho atuante e o plano.                
Também estão com o fundo para ser regulamentado. Por isso, não existem            
editais municipais disponíveis para os agentes culturais.  
 
3.3. Em Areal não existe nenhum dos componentes do chamado CPF, nem            
conselho, nem plano e tampouco fundo. Assim como não tem, na outra            
ponta, um calendário de eventos.  
 
3.4. Em Miguel Pereira existe o Conselho Municipal de Cultura que teve            
eleição direta e representativa.  
 
3.5. Em Sapucaia o prefeito não extinguiu a Secretaria Municipal de Cultura            
por muita luta, mas a colocou junto com Turismo.  
 

4. Transparência de recursos: foi questionado também como o cidadão pode          
ter acesso aos eventuais recursos do governo estadual disponibilizados para          
os municípios. Igualmente para os recursos dos próprios níveis municipais, e           
como garantir que os eventuais recursos estejam sendo utilizados nos          
programas definidos nos orçamentos ou convênios.  
 

5. Necessidade de ações formativas e parcerias entre os agentes: outro          
ponto comum nesta região com os demais é a qualificação para a gestão,             
embora, focando principalmente nos editais, assim como foi solicitada a          
simplificação dos mesmos. Foi proposta também a colaboração entre os          
agentes culturais da região para ações comuns e dividir experiências e           
dúvidas sobre os editais, e sobre a execução de ações e projetos. Foi             
informado ainda que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas            



Empresas — SEBRAE realiza capacitações na região, mas que costumam          
ficar vazias, de modo que os agentes e gestores deveriam buscar           
informações e relação permanente com a instituição.  
 

6. Arte e Cultura como vetores de desenvolvimento local: foi reforçada a           
importância dos prefeitos e gestores públicos reconhecerem a arte e a cultura            
como meio de trabalho de inúmeras pessoas. Por isso, essas pessoas são            
merecedoras e devem ser remuneradas como é normalmente feito com          
outros prestadores de serviços. Via de regra as prefeituras, por ocasião de            
eventos, não disponibilizam cachês para os artistas locais, que são          
convidados a participar como "meio de divulgação do seu trabalho", mas, ao            
mesmo tempo, recursos são mobilizados para a contratação de "atrações de           
fora". 
 
Os artistas e agentes culturais locais, quando têm apoio, é limitado à cessão             
de espaço (para ensaios, apresentações etc, mas só isso). Os artistas e            
agentes culturais viabilizam os seus eventos e projetos com recursos          
próprios, através de parcerias, contribuição de comerciantes e terceiros etc.          
O poder público quase sempre não apoia diretamente. Os coletivos de           
jovens, independentes, músicos, grupos de dança, de culturas populares e de           
matrizes africanas fazem as suas ações com recursos próprios, sem apoio           
institucional. 
 
6.1. É preciso também a articulação de um projeto regional, em parceria com             
os diversos municípios, para potencializar as manifestações das culturas         
urbanas e da juventude como rodas de rima/culturais, grafite, dança, seja           
pelo campo da oportunidade de lazer para os mesmos, como geração de            
renda.  
 
6.2. O Estado, através da SECEC, deve ser aliado estratégico para o            
desenvolvimento cultural regional, fomentando as artes, as manifestações        
culturais urbanas, populares e de matrizes africanas, a memória e o           
patrimônio histórico e cultural e a formação técnica. 

 
 

7. Artesanato: arte, sustentabilidade e geração de renda: 
 
7.1. Artesanato em Miguel Pereira: esse setor está bem estruturado no           
município. O processo começou com um movimento intenso de cobrança à           
prefeitura/secretaria municipal de cultura e à Câmara Municipal por apoios ao           
setor. Por outro lado, os artesãos foram se organizando, inicialmente eram           
apenas de 3 a 10 pessoas — atualmente conta entre 100 a 150 participantes              



regulares das reuniões e eventos/feiras. Hoje os artesãos do município têm           
carteiras dos três níveis: municipal, estadual e federal (essas carteirinhas são           
importantes, seja pelo reconhecimento dos profissionais, assim como para         
os artesãos obterem desconto em lojas especializadas). A feira principal          
existe desde 1972. E existem feiras e eventos regulares, como o Festa do             
Tomate (Paty), Festa do Doce, Festa Gaúcha, Festa Nordestina em          
homenagem a Luiz Gonzaga, que morou e tinha sítio na região. Uma            
conquista do grupo: a prefeitura implantou um vale de R$ 28,00 para os             
servidores municipais, definindo que esse valor seja gasto nas feiras          
orgânicas. Depois a Câmara Municipal aprovou que seja destinado também          
às feiras de artesanato. Atualmente, no município, existem muitas pessoas          
vivendo dessa renda do artesanato.  
 
7.2. Artesanato em Três Rios: sem estrutura, não há mesas ou bancas, os             
eventos acontecem no improviso etc. desestimulando a produção, o fazer, à           
medida que os artesãos não sabem se terão condições de expor.  
 

8. Patrimônio Cultural — material e imaterial: A região e os municípios que a             
compõem têm origens de povoamentos comuns, mas, como disse um          
participante, "correm o risco de ficarem sem a/s sua/s história", seja em            
função do abandono ou deterioração de patrimônios culturais materiais como          
a Casa de Pedra — tombada por legislação municipal , o Planetário e o             3

Coreto da Praça da Autonomia, todos em Três Rios; o Museu Rodoviário de             
Paraibuna , em Comendador Levy Gasparian (único da América Latina), está          4

desativado. O acervo foi restaurado, mas o prédio está se deteriorando. O            
cidadão não é sensibilizado para se sentir parte da história. Nesse sentido,            
faltam ações que resgatem as memórias locais.  
 
8.1. Do ponto de vista de estrutura, falta mão de obra. Não há sequer como               
fazer inventários dos bens culturais, que é um dos primeiros passos para            
pedidos de registro de patrimônio imaterial ou tombamento, do patrimônio          
material. Ainda assim, algumas iniciativas acontecem. O município de Três          
Rios, pela primeira vez, participará tendo programação na Primavera dos          
Museus. No dia posterior ao nosso encontro, a SECEC, através da sua            
Superintendência de Museus, faria uma ação no município de capacitação          
nessa área.  

3 Mais informações disponíveis em: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/casa-de-pedra . Acesso 
em 24 set, 2019. 
4 Mais informações disponíveis em: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/museu-rodoviario . 
Acesso em 08 out, 2019. A notícia mais recente sobre o museu no portal da prefeitura municipal é de 
2014, disponível em: 
https://www.levygasparian.rj.gov.br/museu-rodoviario-e-tema-de-encontro-entre-mannarino-e-concer/ 
. Acesso em 08 out, 2019. 

http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/casa-de-pedra
http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/museu-rodoviario
https://www.levygasparian.rj.gov.br/museu-rodoviario-e-tema-de-encontro-entre-mannarino-e-concer/


 
Outra manifestação de cultura popular presente na região são as folias de            
reis, com destaques para Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes,          
Paraíba do Sul, realizando os festivais e concursos de folia no ciclo natalino.             
Mas, assim como ocorre em outras regiões, os brincantes se ressentem da            
falta de estrutura e suporte públicos (municipais e estaduais), ao longo do            
ano, para manutenção de fardas e bandeiras, transportes para a circulação           
nas atividades gerais e específicas etc. Essa demanda foi também registrada           
por parte das manifestações afro-brasileiras. 

 
9. Manifestações das culturas populares e de matrizes africanas: 

 
9.1. As manifestações de matrizes africanas em Paraíba do Sul tem apoio            
da prefeitura sobre local para atividades, mas não para a realização ou            
produção de eventos em datas importantes e que ajudem a diminuir os            
preconceitos e mostrem o quanto a produção das culturas populares na           
região é tributária das culturas negras. São os casos das próprias folias de             
reis, do Cacuriá, da Capoeira, e do Samba de Roda, por exemplo e de uma               
que acontece apenas na região, a Fogueira na Praça do Inema, na Noite de              
São João, em Paraíba do Sul . Por outro lado, essas ações públicas, que não              5

estão sendo viabilizadas, seriam importantes para dar visibilidade para o          
Candomblé e a Umbanda, inclusive para não deixar que casos de crimes            
cometidos por intolerância religiosa na Região Metropolitana cheguem ao         
Centro-Sul Fluminense.  

 
10.Expressões artísticas:  

 
10.1. Área de Dança está presente em diversos municípios da região, com            
trabalhos de qualidade. As pessoas gostariam de fazer produções, mas não           
há apoio. Oficinas nessa área vêm sendo canceladas (caso de Sapucaia, por            
exemplo). Muitos fazedores tiveram que sair dos municípios, do estado e até            
do país para estudar, realizar, viabilizar as suas profissões/criações. 
 
10.2. Os problemas são os mesmos nos municípios. Os artistas, muitas           
vezes, não são respeitados nem mesmo pelos pares, como é que serão            
pelos gestores, empresariado e público?  
 
10.3. É preciso combater o discurso sobre recursos para “áreas mais           
importantes”, como Saúde e Educação, que é incorporado até por agentes e            
gestores culturais, e inibe a cobrança por verbas para o setor cultural.  

5 Mais informações disponíveis em: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/festa-de-sao-joao-2 . 
Acesso em 24 set, 2019.  

http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/festa-de-sao-joao-2


 
 
10.4. Foram solicitadas informações sobre as obras de dois equipamentos          
públicos em Três Rios, a Praça da Juventude , em Três Rios, fruto de             6

convênio com o então Ministério do Esportes, e a Praça do Centro de Artes e               
Esportes Unificados — CEU , nesse caso em convênio com o então           7

Ministério da Cultura. Os questionamentos eram se as obras estavam          
abandonadas, uma vez que o município alegava não ter verbas para a            
conclusão.  
 
 

 

6 O portal da Prefeitura Municipal de Três Rios, acessado em 08 out, 2019, informava que as obras 
foram retomadas em junho do ano corrente, disponível em: 
http://www.tresrios.rj.gov.br/noticia/prefeitura-de-tres-rios-retoma-as-obras-da-praca-da-juventude .  
7 O portal da Prefeitura Municipal de Três Rios, acessado em 08 out, 2019, informava sobre uma 
reunião do órgão para apresentar o projeto e o seu funcionamento à comunidade, disponível em: 
http://www.tresrios.rj.gov.br/noticia/moradores-da-vila-isabel-estao-convidados-para-conhecer-o-proje
to-da-praca-ceu .  

http://www.tresrios.rj.gov.br/noticia/prefeitura-de-tres-rios-retoma-as-obras-da-praca-da-juventude
http://www.tresrios.rj.gov.br/noticia/moradores-da-vila-isabel-estao-convidados-para-conhecer-o-projeto-da-praca-ceu
http://www.tresrios.rj.gov.br/noticia/moradores-da-vila-isabel-estao-convidados-para-conhecer-o-projeto-da-praca-ceu

