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Resumo 

 

Na última década o Governo Federal passou a investir na criação de políticas públicas 

educacionais e culturais para promover o ensino integral nas escolas públicas. O Programa 

Mais Cultura está incluído nesse projeto, tendo como objetivo promover a democratização 

da cultura nas instituições educativas. Desse modo, este artigo se propõe realizar um estudo 

preliminar do Manual do Programa Mais Cultura nas Escolas. A partir de discussões sobre 

o que é cultura e sobre o direito de acesso à cultura a partir das concepções de Canclini, 

Eagleton, Williams e Chauí, analisamos os critérios estabelecidos para a seleção dos planos 

culturais propostos pelas instituições educativas que se postulam para participar do 

programa. 

 

Palavras-chave: Cultura; Mais Cultura nas Escolas; democratização; cidadania cultural. 

 

Introdução 

 

No ano de 2013, foi implantado o Programa Mais Cultura, para fomentar a 

valorização da cultura brasileira e inclusão de projetos culturais no ensino regular, voltado 

ao desenvolvimento de cidadãos críticos, criativos e com percepção artística. Trata-se de 

uma iniciativa de caráter interministerial entre os Ministérios da Cultura (MinC) e da 

Educação (MEC), que objetiva incentivar práticas culturais e artísticas em escolas públicas 

que já integram os Programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador. Nesse sentido, 

neste trabalho, temos como intuito realizar um estudo sobre a democratização do acesso à 

cultura a partir do edital que convoca às instituições educativas a participarem dessa 

iniciativa.  

Desse modo, num primeiro momento, buscamos conceituar o que é cultura a partir 

de autores como Canclini (2004, 2009), Eagleton (2005) e Williams (2001). Canclini (2004) 

insta a perpassar a definição antropológica que supunha a cultura como a totalidade da vida 

social. 

Num segundo momento, discutimos, com base em Canclini (2004, 2009), Chauí 

(2006) e Bourdieu (1998), o direito à cultura. Na ótica desses autores, vislumbramos que a 
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cultura não está restrita ao conjunto de obras de arte, museus ou objetos, no entanto, é na 

produção, circulação e consumo desse conjunto que as desigualdades afloram (CANCLINI, 

2004). Para diminuir essa assimetria existente no acesso aos bens culturais, o Estado tem 

criado políticas públicas que buscam garantir o acesso à cultura a todos os cidadãos. 

Num terceiro momento, realizamos um levantamento retrospectivo das políticas 

públicas criadas nas últimas décadas no Brasil a modo de buscar compreender em que 

contexto emerge o Mais Cultura nas Escolas.  Por fim, num quarto momento, realizamos o 

estudo do Manual do projeto Mais Cultura nas Escolas a fim de observar, tendo presente os 

conceitos trazidos sobre o que seria o direito à cultura, se as condições propostas para a 

seleção dos projetos culturais garantem o acesso à cultura e a sua democratização.  

 

Definições e conjecturas de cultura  

Desde os primórdios da humanidade, a palavra cultura percorre o cerco de 

conceituações, iniciando na prática da mais nobre das atividades humanas, como o trabalho 

ligado ao cultivo, posteriormente foi ligada à moral, à intelectualidade, como proposto por 

Eagleton (2005, p.10), a cultura: “[...] denotava de início um processo completamente 

material, que foi depois metaforicamente transferido para questões do espírito”. 

A cultura se torna algo permanente e mutável a ser transmitido via comunicação, 

Canclini (2004) afirma que os estudos comunicacionais consideram que possuir cultura é 

estar conectado, mas o que é estar conectado em um mundo multicultural? O 

multiculturalismo se dá quando diferentes culturas compartilham do mesmo local e se 

toleram, mas o mundo exige mais do que tolerância, estamos caminhando para uma 

miscigenação cada vez mais avançada: “[...] cidades onde se falam mais de cinquenta 

línguas, tráfico ilegal entre países, circuitos de comércios travados porque o Norte se 

entrincheira em barreiras agrícolas e culturais, enquanto se despoja o Sul” (CANCLINI, 

2004, p. 16).  

A cultura pode sugerir o aprendizado a partir da análise da origem de uma 

comunidade, da realidade social e econômica, da identidade cultural até explorar as 

multiculturalidades e manifestações presentes no meio. Neste sentido, cultura pode ser vista 

de diferentes pontos, causando modificações na vida na medida em que o cotidiano é 

mudado. Cultura é um conhecimento mutável, seja a partir de escolhas ou de fatores 

naturais, podendo alterar-se a partir de cada aspecto da vida social das pessoas. 
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A cultura é decorrente da interação humana, para construir identidades e sentimento 

de pertencimento em uma determinada comunidade que compartilha a mesma linguagem. 

Segundo as palavras de Canclini (2009, p.49), cultura é: 

 

[...] um conjunto de processos através dos quais dois ou mais grupos representam 

e intuem imaginariamente o social, concebem e gerem as relações com outros, ou 

seja, as diferenças, ordenam sua dispersão e sua incomensurabilidade mediante 

uma delimitação que flutua entre a ordem que torna possível o funcionamento da 

sociedade, as zonas de disputa (local e global) e os atores que a abrem para o 

possível. 

 

Pode-se entender, então, cultura por duas concepções, uma que caracteriza a 

existência de um povo, definida pelo local de nascimento, sendo essa a concepção mais 

usual quando analisamos as similaridades e distinções entre as comunidades, povos e 

nações, podendo dizer que cultural também é uma forma de agrupamento e comunicação 

(HALL, 2012). A outra conceituação possível é quando à ideia de que cultura é concebida 

como conhecimento, capacidade intelectual, e como elas são colocadas na vida social. Essa 

definição também se liga a uma realidade social, porém trata do conhecimento que essa 

sociedade carrega. 

Canclini (2004) indica que uma vertente buscou inserir cultura como parte da vida 

social, relacionando cultura e sociedade. Essa relação se dá a partir do entendimento de que 

sociedade é um conjunto de estruturas que sistematizam a distribuição dos meios de 

produção e poder entre os grupos, resultando nas práticas sociais, econômicas e políticas. 

Bourdieu (1998) apresenta que a diferença entre cultura e sociedade está estruturada nas 

relações de força em relação ao valor de troca e uso e as relações de sentido, que organizam 

a vida social e as significações, sendo que essas significações se resumem em cultura. 

Dessa forma, saímos do conceito de que cultura são objetos materiais carregados de 

poder simbólico, para entendermos como um processo social, que está ligado à produção, à 

circulação e consumo na história social (CANCLINI, 2009). Segundo o autor, “[...] ao nos 

relacionarmos uns com os outros, aprendemos a ser interculturais” (CANCLINI, 2009, 

p.42). Como exemplo ele utiliza objetos artesanais que passam a ter outros usos quando 

saem de suas aldeias e entram em contato com outra sociedade, sendo carregados por outro 

processo simbólico e utilizado com outras funções distintas daquela que foi fabricado. 

Em concordância, Raymond Williams (2001) posiciona cultura como 

reconhecimento divisão prática de atividades morais e intelectuais em um novo tipo de 

sociedade, no caso é nela que identificamos as conformidades sociais e os entendimentos 
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simbólicos que os sujeitos destinam a certas atividades. Williams (2001) aborda o termo 

cultura como sendo um sistema de significação pelo qual uma ordem social é vivida, 

explorada, comunicada e reproduzida. 

A partir desses apontamentos, ocorre a reflexão: cultura é um elemento que todo 

indivíduo carrega, constrói e transforma, assim como o acesso a ela é direito humano e de 

cidadania. A escola, por sua vez, insere a cultura no ensino, como forma de incentivo e 

fomento ao conhecimento voltado ao desenvolvimento humano e sócio-cultural. 

  

O direito à cultura 

O direito à cultura está relacionado ao pertencimento e às diferenças de cada grupo 

que defende o seu idioma, à história e solo, um sentimento que vai além da demarcação 

territorial, uma distância espacial que acaba resultando em diferenças sociais e temporais, 

pela falta de identificação e aceitação. Nesse sentido, a chave para o desenvolvimento e 

redução das desigualdades está na identificação das semelhanças, quebrando a diáspora que 

constantemente forma uma fronteira de exclusão, e ciclicamente exclui a possibilidade de 

entendimento cultural no Brasil (CANDAU, 2003). 

Como considera Canclini (2009), a desigualdade social e as diferenças culturais 

estão diretamente ligadas, para o autor “[...] os direitos culturais costumam concentrar-se no 

desenvolvimento de potencialidades pessoais e no respeito às diferenças de cada grupo”. 

(2009, p. 102).  

O estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL citado 

por Canclini (2004) refere-se à ampliação da noção de direitos culturais, entrelaçando à 

valorização das diferenças com os direitos conectivos. A conexão entre os direitos culturais, 

sociais e econômicos é responsabilidade do Estado vigente, pois está arrolado ao exercício 

da cidadania, assim como a atuação dos sujeitos está associado às oportunidades oferecidas 

pelo Governo. 

Para Canclini (2009), cultura é o conjunto de processos sociais de produção, 

circulação e consumo da significação da vida social, esse conceito é o escolhido para o 

entendimento deste trabalho. Dessa forma, entende-se que pela cultura identificamos os 

signos equivalentes para que os indivíduos criem relações e produzam conhecimentos a 

partir das informações trocadas, resultando na interação social. 

Portanto, não se resume em obras de arte, museus ou objetos, mesmo que carregados 

de significação, esses exemplos precisam passar pelo processo social de consumo e 

interação, assim se torna cultural. Nesses processos existem diferentes maneiras de 
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apropriações, apesar de divergentes, um uso não é menos legítimo que o outro, variando 

apenas o grupo social e sua escolha na significação e modos de circulação de mensagens. 

Neste sentido, levantamos a questão: “Como definir direito à cultura e sua 

aplicabilidade?”  Em termos de políticas públicas, leis de incentivo abrem editais com áreas 

de atuação definida a fim de segmentar e contemplar todos os campos culturais. A Lei 

Rouanet nº 8.313 /1991, por exemplo, divide-se em diferentes frentes de atuação de 

incentivo à cultura, como: a formação, a produção, a conservação e a distribuição de 

conteúdos culturais pré-estabelecidos por áreas que valorizam o conceito de cultura como 

poder histórico e intelectual. 

Nesse ponto, Bourdieu (1979) considera que as diferenças de gostos para a 

apropriação cultural se dão a partir da distinção dos públicos, pelo tipo de obra produzida e 

pela ideologia política adotada, formando um sistema coexistente dentro de uma sociedade 

capitalista que organiza a distribuição desigual desses bens materiais e simbólicos.  Para 

que ações de acesso à cultura contribuam de uma forma coerente precisa-se educar para 

entender o “capital cultural” do que está sendo passado.  

Ainda, Canclini (2009) indica que, mesmo quando os bens culturais são 

formalmente oferecidos a todos, não é uma indicação de pertencimento igualitário, segundo 

o autor “[...] não basta que os museus sejam gratuitos e as escolas se proponham transmitir 

a cada nova geração a cultura herdada. Só terá acesso a este capital artístico ou científico 

quem contar com os meios, econômicos e simbólicos, para dele se apropriar” (CANCLINI, 

2009, p. 81). 

Chauí (2006) apresenta um estudo de caso onde a Secretaria Municipal da Cultura 

de São Paulo, pretendeu focar na cidadania cultural, para reger sua administração e seus 

valores. Nesse sentido, a autora considera que, um órgão seja criador e multiplicador de 

símbolos, ele precisa colocar a cultura como um direito do cidadão. Para estas definições, o 

direito à cultura se entende como: 

 

O direito a produzir à cultura, seja pela apropriação dos meios culturais existentes, seja 

pela invenção de novos significados culturais; -o direito de participar das decisões 

quanto ao fazer cultural; -o direito de usufruir dos bens de cultura, criando locais e 

condições de acesso aos bens culturais para a população; -o direito de estar informado 

sobre os serviços culturais e sobre a possibilidade de deles participar ou usufruir; -o 

direito à formação cultural e artística pública e gratuita nas escolas e oficinas de cultura 

no município; -o direito à experimentação e à invenção do novo nas artes e humanidades; 

-o direito a espaços para reflexão, debate e crítica; - o direito à informação e à 

comunicação. (CHAUÍ, 2006, p. 70) 
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Assim, dentro dos direitos alocados para ampliar o direito à cultura e configurá-lo 

estão todos os processos culturais indicados por Canclini (2004) de produção, circulação e 

difusão, configurando como um processo social, além disso, há mais um ciclo nesse 

processo, o de formação.  

Para Chauí (2006) cidadania cultural é caracterizada por quatro perspectivas 

determinantes da proposta do conceito: que o conceito de cultura não ficasse retido a uma 

vertente de pesquisa, e sim uma visão macro dela; uma visão de cultura pelo cunho 

democrático, de acessibilidade a todos os cidadãos; uma definição conceitual de cultura 

como trabalho de criação e uma definição dos sujeitos sociais como sujeitos históricos com 

a ênfase na historicidade. 

O conceito de Cidadania Cultural é guiado por duas diretrizes: “[...] a cultura como 

direito dos cidadãos e como trabalho de criação dos sujeitos culturais” (CHAUÍ, 2006, 

p.75). Neste sentido, podemos relacionar os sujeitos culturais indicados pela autora, com o 

conceito de sujeito denominado por Touraine (1998), que entende o entorno social que vive 

e tem criticidade para se mobilizar e lutar por uma sociedade democrática. 

O que diferencia as linhas de pensamento de Touraine (1998) e Chauí (2006), é o 

papel do Estado nessa relação. Nos relatos de Chauí (2006), o mediador da cidadania 

cultural é o Estado, em concordância com Eagleton (2005) considera que o cultivo ou 

mediação da cultura pode ser feito pelo Estado e não só pelos cidadãos, mas “[...] para que 

isso aconteça, o Estado já tem que ter estado em atividade na sociedade civil, aplacando 

seus rancores e refinando suas sensibilidades” (EAGLETON, 2005, p. 16), se inserindo na 

cultura da sociedade. 

No caso do Brasil, a intervenção estatal, nos processos comunicacionais, caminha 

para a cidadania cultural, por meio das políticas públicas, como uma forma de democratizar 

os meios e criar o capital cultural apresentado por Bourdieu (1998). Essas políticas, como é 

o caso do Programa Mais Cultura, voltam-se à redução das desigualdades sociais, utilizando 

a escola como mediadora dessa relação por ser um local de formação e de desenvolvimento 

humano. Essas políticas visam garantir o direito humano e de cidadania a cultura, em igual 

nível de importância com os demais direitos. 

 

Breve apanhado sobre políticas públicas culturais de direito à cultura no Brasil 

Os estudos sobre políticas culturais no Brasil ainda se encontram dispersos em 

diversas disciplinas, sendo ainda preciso um estudo histórico sistemático sobre o tema 
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(RUBIM, 2013). Nesse sentido, procuramos neste espaço realizar um trajeto retrospectivo 

que nos permita vislumbrar o contexto em que se implementam as primeiras políticas 

culturais, sua formação, assim como suas recentes inserções no contexto atual. 

Rubim (2013) sustenta que não houve apreço pela cultura nos tempos coloniais, 

tempos em que se buscou veementemente exterminar diversas culturas já existentes na 

América. O autor aponta que esse panorama não teve grandes mudanças após a 

independência do Brasil, o acesso à cultura continuou restrito a um grupo.  

Mesmo o uso do termo cultura para a criação do Ministério da Educação e Cultura e 

do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), em 1954, no período de Getúlio 

Vargas, não trouxeram mudanças substanciais para aplacar a ausência de políticas culturais 

na sociedade brasileira (RUBIM, 2013). 

Durante o governo de Getúlio Vargas, o Ministério da Educação e da Cultura 

constituiu-se num campo ideológico em que o Estado construía suas estratégias para 

legitimar o projeto nacional do regime (PEREIRA, 2014). Conforme Pereira (2014), no 

período de Vargas, começou a erigir-se uma estrutura institucional que buscou promover 

políticas públicas para a cultura e outras áreas, ainda que a cultura havia começado a ser 

uma peça fundamental na estruturação ideológica e simbólica do regime. Naqueles tempos, 

o Estado tinha uma participação ativa no que se referia à cultura seja legislando sobre 

cinema, radiodifusão, artes e profissões culturais, seja fazendo partícipes do Ministério da 

Educação e da Saúde a Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, dentre outros, 

“Pela primeira vez pode-se falar efetivamente em políticas culturais do Estado brasileiro” 

(RUBIM, 2013, p. 227). Desse modo, 

 

No âmbito da cultura, assiste-se a um investimento significativo no plano 

simbólico/ideológico, com o objetivo de legitimar o projeto nacional do regime. E a 

cultura foi um campo político importante na construção da estratégia de estado 

(PEREIRA, 2014, p. 15). 

 

No contexto do discurso nacionalista, que caracterizou o governo Vargas, emerge a 

ideia da necessidade de preservar o patrimônio histórico 

  

Forma-se uma estrutura institucional de promoção de políticas públicas para a cultura. 

São criados o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e diversos institutos nacionais para as artes 

[...] 

A cultura nunca havia sido um instrumento político tão importante. Nessa altura ela já 

era uma peça fundamental na construção ideológica do regime. Para esse fim concorreu 

o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), utilizando-se amplamente do cinema. 
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Foram produzidas obras que apelavam à imagem da identidade nacional, ajustada ao 

gosto do Estado centralizador, que era responsável por definir os valores culturais que 

deviam ser preservados pela sociedade, associando cultura e política como condição para 

o progresso social (PEREIRA, 2014, p. 15-16). 

 

Mais tarde, instalou-se no país o período ditatorial entre 1964 e 1985. O Estado 

encarregou-se em inibir todo tipo de manifestação crítica, perseguindo, prendendo, 

exiliando a todo tipo de manifestações contrárias, suprimindo a pluralidade (RUBIM, 

2013). Não obstante, paradoxalmente, nesse contexto, foram criadas políticas públicas 

como o Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação (MEC) 

(PEREIRA, 2014). Quase no fim da ditadura militar, a Secretaria de Assuntos Culturais é 

transformada em Secretaria da presidência da República (PEREIRA, 2014). Também cabe 

mencionar que, segundo Pereira (2014), no ano de 1975 a área da cultura é separada da área 

da educação. 

Já na abertura democrática, tendo Celso Furtado como Ministro da Cultura, são 

realizadas algumas reorientações e “É promulgada a primeira lei federal de incentivo fiscal 

à cultura, marco na relação do Estado com a comunidade artística, conhecida como Lei 

Sarney, em homenagem ao presidente da República” (PEREIRA, 2014, p. 20). Essa lei 

tinha como propósito atrair investimentos empresariais para a cultura outorgando isenção de 

impostos (RUBIM, 2013). Rubim (2013, p. 225) afirma que “[...] retiram o poder de 

decisão do Estado, ainda que o recurso econômico utilizado seja majoritariamente público, 

e colocam a deliberação em mãos da iniciativa privada”. Desse modo, a presença do Estado 

restringe-se a ser fonte de financiamento. 

A partir de 2003, com o Ministério nas mãos de Gilberto Gil e Juca Ferreira, as 

políticas culturais passam a ser construídas, bem como se dá a construção de um Plano 

Nacional da Cultura, e área cultura passa a ser desenvolvida seguindo o caráter 

antropológico de Cultura. Nesse momento o Programa Cultura Viva se torna realidade e a 

partir da avaliação dele, se dá a necessidade da construção de políticas públicas 

direcionadas para as escolas. Já no Governo Dilma, após a aplicação do Programa Mais 

Educação e Ensino Médio Inovador, se vê a possibilidade de aplicação do Programa Mais 

Cultura nas Escolas, cumprindo o PNC e suas metas e ainda a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação.  

 

O Programa Mais Cultura nas Escolas 
 

A inter-relação das políticas públicas de cultura e de educação tem revelado novas 

possibilidades de promoção da igualdade na diversidade e vem sendo potencializada pela 
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mediação comunicativa. Paulo Freire (1985, p.46), já apontava que “[...] a educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro 

de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados ”. 

Mais especificamente na interface entre comunicação e educação, seguindo os 

passos de Paulo Freire e Mario Kaplun, nasce a educomunicação. Segundo Ismar Soares 

(2014, p. 138), esse campo do saber se mobiliza através das seguintes áreas de intervenção 

social: 1) Gestão da Comunicação nos Espaços Educativos, como um conjunto de 

procedimentos (planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos) capaz 

de criar ecossistemas educomunicativos; 2) Educação para a Comunicação (media 

education, media literacy, educaciónen médios – educação midiática) para formação de 

receptores(as) autônomos(as) e críticos(as) frente aos meios; 3) Mediação Tecnológica nas 

Práticas Educativas (informationliteracy), focada nas tecnologias educacionais; 4) 

Expressão Comunicativa pelas Artes, arte-educação que valoriza a autonomia comunicativa 

de crianças e jovens; 5) Produção Midiática,como promoção de criação de produtos 

midiáticos na educação; 6) Pedagogia da Comunicação,  na forma de educação a partir da 

comunicação; 7) e Reflexão Epistemológica, para fomentar a observação da inter-relação 

comunicação/educação a partir de pesquisas sobre os objetos da Educomunicação. 

O diálogo entre a educomunicação e a cultura se dá em todas as áreas de 

intervenção, mas se destaca na área da Expressão Comunicativa pelas Artes que revela 

exercícios de criatividade presentes em espaços educativos. Por meio de projetos 

idealizadores, nessa área é possível observar a motivação de grupos sociais na busca de 

mais cidadania, em processos ricos em compreensões e significações transmutadas pelas 

linguagens artísticas e manifestações culturais.  

Segundo Touraine (1998, p.22) o papel da educação é fundante para formar o que 

“[...] podría ser laescuela Del Sujeto”. Nessa escola o/a aluno/a seria preparado/a para 

compreender diferentes culturas, para quebrar as barreiras do estranhamento. E poderia 

incorporar outras culturas, os direitos sociais e partir para exercícios de cidadania e de 

democracia capazes de intervir socialmente. 

O Programa Mais Cultura nas Escolas foi criado em 2013 em uma inciativa 

interministerial entre Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério da Educação (MEC), 

seguindo o modelo dos programas Mais Educação (2007) e Ensino Médio Inovador (2009) 

implementados pelo Ministério da Educação (MEC) e que visam a indução da educação 

integral no sistema publico de ensino. Mais de 34 mil escolas da rede pública brasileira 
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participantes desses programas do MEC puderam enviar projetos culturais para promover a 

circulação de cultura no ensino e contribuir para a formação de público para as artes na 

comunidade escolar, sempre em diálogo com entidades culturais. 

 O Programa Mais Cultura, contempla uma diversidade de macrocampos que 

contribuem para repensar o processo de ensino-aprendizagem, utilizando projetos culturais 

como instrumento para explorar a diversidade cultural e sua importância na formação do 

público infanto-juvenil. Assim, a Escola funciona como ponte para a formação de cidadãos 

com identidades abertas a inter/transculturalidade. Essas políticas visam despertar a atenção 

dos jovens e dos professores a explorar o ambiente escolar como um meio social plural e 

intercultural, qualificando a educação, aumentando a reflexão e consciência crítica e 

política sobre os problemas sócio-econômicos enfrentados nas comunidades onde estão 

inseridos, bem como um aprendizado voltado a uma cultura da paz e não violência porque 

reconhece a si e ao outro como sujeitos de direitos e deveres iguais. 

No Programa Mais Cultura, a educação é vista como um meio de transmissão de 

cultura às novas gerações por meio de uma cultura aberta ao diálogo com as demais. 

Objetiva a acessibilidade à cultura como direito humano e de cidadania, desenvolver uma 

compreensão aguçada das diferenças culturais brasileiras, bem como dar a conhecer os 

diferentes campos de atuação da produção cultural. Para tanto, é preciso um trabalho 

cooperativo entre os produtores e os professores para aproveitar da melhor forma possível 

essa possibilidade de sinergia cultural voltada a uma interculturalidade pacífica. 

O projeto Mais Cultura nas Escolas é produto de um trabalho em conjunto entre o 

Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério de Educação (MEC) (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2014). A resolução nº 7, do ano de 2012, estipula que as escolas públicas, 

estaduais e do Distrito Federal possam desenvolver atividades culturais por intermédio do 

Mais Cultura nas Escolas. O programa visa à interação cultural entre as escolas e as 

comunidades nas quais se encontram inseridas, promovendo “[...] o encontro entre o projeto 

pedagógico de escolas públicas contempladas com os Programas Mais Educação e Ensino 

Médio Inovador [...]” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2014, p. 3).  

O financiamento do programa é realizado pelo Ministério da Educação, o valor 

destinado a cada projeto gira entorno de R$ 20 mil a R$ 22 mil. Esse valor foi orçamentado 

a partir da quantidade de alunos cadastrados no Censo Escolar INEP 2013 (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2014).  
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A análise em si 
 

Segundo o Manual do Programa Mais Cultura nas Escolas, os objetivos do 

Programa são: 

 

Reconhecer e promover a escola como espaço de circulação e produção da 

diversidade cultural brasileira; Contribuir com a formação de público para as 

artes e ampliar o repertório cultural da comunidade escolar; Desenvolver 

atividades que promovam a interlocução entre experiências culturais e artísticas 

e o projeto pedagógico de escolas públicas de Educação Integral; Promover, 

fortalecer e consolidar territórios educativos, valorizando o diálogo entre saberes 

comunitários e escolares, integrando na realidade escolar as potencialidades 

educativas do território em que a escola está inserida; Proporcionar encontro 

entre vivências escolares e manifestações artísticas e culturais fora do contexto 

escolar; Ampliar e aprofundar a inserção de repertórios e práticas que 

contemplem a diversidade artística e cultural brasileira na vivência escolar; 

Promover o reconhecimento do processo educativo como construção cultural em 

constante formação e transformação; Fomentar o comprometimento de 

professores e estudantes com os saberes culturais locais; Contribuir para a 

ampliação do número dos agentes sociais responsáveis pela educação no 

território, envolvendo iniciativas culturais dos territórios nos processos 

educativos em curso nas escolas; Proporcionar aos estudantes vivências artísticas 

e culturais promovendo a afetividade e a criatividade existentes no processo de 

ensino e aprendizagem. (MANUAL MAIS CULTURA NAS ESCOLAS, 2013) 

 

Como é apresentado nos documentos, os objetivos aqui indicados dialogam com os 

conceitos de direito à cultura (CHAUÍ, 2012) citados anteriormente ao considerarmos a 

ampliação dos espaços da cultura no ambiente escolar, indo além dos muros das escolas, 

trazendo uma perspectiva integradora de diferentes agentes culturais. Por meio do Programa 

Mais Cultura, é possível apoderar crianças e adolescentes por meio da produção de novos 

significados culturais e apropriação dos que já são conhecidos, utilizando a escola como 

intermediária na formação de uma educação intercultural, apresentando a diferença como 

uma contribuição da especificidade humana, resultado das trocas históricas. (BARROS, 

2014). Desta forma, permite que crianças e adolescentes possam ter o direito de participar 

das decisões do fazer cultural. 

Trazemos também a Cartilha da UNESCO, que apresenta como recomendação o 

diálogo por meio das artes para uma educação intercultural, utilizando a escola como lugar 

de aprendizagem da Universidade da Vida, e não só como um lugar de ensino de disciplinas 

pré-estabelecidas, inserida em uma política de padronização do ser humano.  Colocando as 

artes como a relação entre os processos científicos e emocionais, para promover a abertura 

intercultural, trazendo em pauta assuntos como etnocentrismo, a parcialidade cultural, os 

estereótipos, os prejuízos, a discriminação e o racismo.  (UNESCO, 2009). 
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Martín-Barbero (2003, p.60) considera que “[...] até pouco tempo atrás a diversidade 

cultural foi pensada como uma heterogeneidade radical entre culturas, cada uma enraizada 

em um território específico, dotadas de um centro e fronteiras nítidas”, demarcando outras 

culturas como ameaças a identidades próprias. Entendemos a escola como uma pluralidade 

de culturas, onde diversas pessoas têm sistemas de referência com diferentes cargas 

simbólicas, desde o professor até o aluno. Sendo assim, é na escola que a multiculturalidade 

está presente, onde o conhecimento pode se tornar o reconhecimento das diferenças como 

enriquecimento potencial da nossa cultura (MARTÍN-BARBERO, 2003). 

Nesse mesmo contexto, Touraine (1998, p.263) aborda a importância da 

democracia cultural, uma vez que ela luta “[...] por um lado para permitir a utilização das 

técnicas e dos meios de comunicação pelo maior número possível de culturas” e por outro 

para preservar a alteridade cultural a fim de torná-las não só criadoras, mas sim produtos da 

coletividade real.  

Neste sentido, segundo o Manual do Mais Cultura, houve a seleção dos Planos 

Culturais a partir de critérios estabelecidos: 

1.Plano de atividade provindos de escola com maioria dos alunos beneficiados 

pelo Programa Bolsa Família, considerando que na aplicação 67% das escolas 

contempladas seguem esse critério.  

2. Distribuição macroregional, distribuindo com proporção o volume de inscrições 

por estado/região. Prevalecendo mais escolas selecionadas em regiões que enviaram mais 

projetos. 

  3.  Distribuição dos eixos temáticos para que haja diversidade nos territórios 

distribuídos.  

4. Necessidade de diálogo entre o Plano de Atividade Cultural proposto e a 

experiência da Iniciativa Cultural.  

5. Plano de atividade relacionado com o território em questão, prevalecendo a sua 

diversidade e suas potencialidades.  

 

Dentre os critérios estabelecidos refletiremos sobre as burocracias culturais e o 

direito à cultura, restritos aos que se enquadram em certos critérios, como acontece no 

Programa Mais Cultura. Não trazemos a questão do Programa estar centralizado em nichos 

de atuação (no caso, continuar a educação integral completando com práticas culturais), 

mas na falta de políticas públicas relacionadas à cidadania cultural, que ampliem sua 

atuação a não lugares e a indivíduos que não se reconhecem como sujeitos.  

Quanto ao direito de participar das decisões do fazer cultural, ao restringir o 

Programa às escolas que possuem o Programa Bolsa Família, que possuem os Programas 

Ensino Médio Inovador e Mais Educação, resultam na perda de muitas escolas que estão em 
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não-lugares que poderiam participar, não justificando uma democracia cultural, já que os 

sujeitos são pré-selecionados a participar. 

Quanto à distribuição em proporcional ao número de inscrições, fazendo com que 

regiões que não possuem muitas escolas cumprindo o critério anterior não recebam o 

Programa, prevalecendo algumas regiões do País que tem números superiores de escolas e 

que já recebem outras atividades culturais provindas de leis de incentivo.  

Em relação à distribuição dos eixos temáticos sistematizando à diversidade destes 

em relação a cada região, embora o eixo temático com mais procura foi o de Criação, 

Circulação e Difusão de Produção Artística, é um ponto importante para que questões como 

a cultura indígena e o ensino Afro-Brasileiro sejam pautados nas escolas e possam ser 

reconhecidos no eixo cultural. Outros macrocampos também podem ser lembrados como 

importantes: educação museal, promoção cultural e pedagógica em espaços culturais, 

educação patrimonial e tradição oral.  

 

 

 

Figura 1: Quantidade de projetos por eixo temático no Brasil  

Fonte: Ministério da Cultura- MinC, 2014 

 

Segundo o Ministério da Cultura (MinC) foram 14 mil propostas enviadas a 

Diretoria de Educação e Comunicação para a Cultura, de acordo com a Figura 1, cerca de 

63% das escolas escolheram apenas um eixo temático, contabilizando cerca de 10.070 

projetos no eixo mais procurado, o de Criação, Circulação e Difusão de Produção Artística. 

O Segundo eixo com mais inscrições foi o de Cultura-Afro-Brasileira, com 3937 projetos 
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apresentados, seguido do eixo de Promoção Cultural e pedagógicas em Espaços Culturais 

com 2.890 projetos e o eixo de Educação Patrimonial com 2.386 submissões. 

O eixo Tradição Oral foi o quinto mais procurado, com 1.685 projetos inscritos, e 

em seguida, o eixo Cultura Digital e Comunicação, com 1.580 inscrições. Em sétimo lugar, 

ficou o eixo Educação Museal, com 982 projetos apresentados, seguido pelo eixo Culturas 

Indígenas com 834 inscrições. O eixo menos procurado foi o de Residências Artísticas para 

Pesquisa e Experimentação nas Escolas com 777 projetos inscritos.3 

Segundo dados fornecidos pelo Ministério da Cultura, no Rio Grande do Sul foram 

duzentos e cinquenta em cinco planos de atividade selecionados, sendo que na avaliação 

prévia do Ministério da Cultura realizado em Fevereiro de 2014 haviam mais de 50 projetos 

no eixo temático Criação, Circulação e Difusão de Produção Artística, como podemos 

verificar a seguir: 

 

40%

16%

12%

9%

7% 6% 4% 3% 3%

Quantidade x Eixo

Criação, Circulação e Difusão da Produção
Artística

Cultura Afro-brasileira

Promoção Cultural e pedagógicas em
Espaços Culturais

Educação Patrimonial

 

Figura 2: Porcentagem de projetos por eixo temático no Brasil. 

 Fonte: Portal Brasil 

 

Já considerando a necessidade de diálogo entre o Plano de Atividade Cultural 

proposto e a experiência da Iniciativa Cultural, com o projeto político pedagógico da escola 

e com o território em questão faz com que direitos como o de usufruir dos bens culturais, 

direito à formação cultural e artística pública gratuita e o direito a espaços de reflexão, 

debate e crítica estejam em evidencia, fazendo com que esses projetos realizados se 

aproximem da realidade local, se apropriem do conhecimento existente nesses espaços e 

dialoguem com a comunidade local, não restringindo a comunidade escolar, formando 

sujeitos culturais, por meio da emancipação pela cidadania cultural.  

                                                 
3 Fonte: Portal Brasil. Disponível em:<http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/02/mais-cultura-nas-escolas-

divulga-lista-de-selecionados>. Acesso em 03 de Outubro de 2014 

http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/02/mais-cultura-nas-escolas-divulga-lista-de-selecionados
http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/02/mais-cultura-nas-escolas-divulga-lista-de-selecionados
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Conclusões provisórias 

Embora este trabalho se caracterize com um estudo preliminar, a partir dele, 

podemos iniciar o debate sobre o direito de acesso à cultura por meio de políticas públicas 

criadas pelo Estado, como é o caso do projeto Mais Cultura nas Escolas. Constatamos que 

as ações culturais por parte do Estado, no Brasil, embora algumas tenham surgido no 

período ditatorial, sofreram censuras. A partir da última década, após a abertura 

democrática, com a criação de projetos como Mais Cultura nas Escola, busca-se garantir o 

acesso mais democrático à produção, ao consumo e à difusão da cultura. 

Não obstante, observamos que, mesmo na busca de democratizar a produção, a 

circulação e a difusão dos bens culturais, nos critérios de seleção do manual do Mais 

Cultura nas Escolas, há restrições para a participação do programa o que nos levou a 

questionar: mais cultura para quem? Dentre os critérios, encontramos que fica vedada a 

participação de escolas que não possuam o Programa Bolsa Família. Também o número de 

inscritos acaba sendo um fator restritivo, se a instituição não alcançar o número de inscritos 

estipulado, não poderá participar do projeto, mesmo, se a instituição possui o Programa 

Bolsa Família, a restrição prevalece.  

Entendemos que os critérios foram definidos para que um recorte das escolas 

pudesse ser contempladas, no entanto observamos que com isso, alguns macrocampos 

foram generalizados devido à facilidade de enquadrar os planos de atividades. 

Compreendendo, refletimos que falar de políticas públicas e democracia cultural ainda está 

diretamente ligado a critérios burocráticos e do enquadramento em perfis pré-estabelecidos, 

permanecendo distante de um entendimento de cultura como desenvolvimento humano.  

Com este breve percurso, o que buscamos é colocar em debate se os processos 

burocráticos para acessar ao programa permitem que exista uma democratização da 

produção, circulação e consumo da cultura.  
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