
SECRETARIA DE 
CIDADANIA CULTURAL





COM A COMISSÃO NACIONAL DOS 
PONTOS DE CULTURA



DIV E R S IDADE  É  M ATR IZ
C IDADAN IA  É  PR OPÓS ITO

POLÍTIC A  PÚ B LIC A  É  
C OM PR OM IS S O

AC E S S O É  R E S U LTADO



Rede de Cidadania Cultural 

Estratégia de fortalecimento do 
Programa Cultura Viva
e da matriz da diversidade 
cultural no contexto dos direitos 
sociais e culturais. 



• Implantar uma plataforma metodológico-conceitual que 
pactue as condições de acesso a cultura considerando a 
diversidade brasileira e as especificidades regionais;

• Promover políticas que consolidem a dimensão cultural 
como prioritária na formação e desenvolvimento do 
cidadão brasileiro;

• Desenvolver políticas específicas que promovam a 
contribuição da cultura, das matrizes tradicionais,das 
artes e das redes de produção cultural nas causas 
contemporâneas da sociedade brasileira e global, como 
a dos direitos humanos, diversidade, meio ambiente e 
sustentabilidade;



• Fortalecimento da participação de agentes, grupos e 
comunidades culturais na formulação e 
acompanhamento das políticas de cidadania e cultura;

•  Descentralizar e regionalizar as políticas da SCDC 
articulando-as com o Sistema Nacional de Cultura,  as 
metas do PNC e as prerrogativas do Pacto Federativo;

• Melhorar e qualificar o sistema de gestão e 
monitoramento, as condições de transparência e 
controle dos processos administrativos e da aplicação 
dos recursos públicos da SCDC.





Rede de Cidadania Cultural 

Sinergia do Programa Cultura Viva com os 
Programas + Cultura, Praças Esportes e 
Cultura, Programa Usinas Culturais, 
Programa Brasil Criativo, PAC Cidades 
Históricas  dentre outros.

Captação de parcerias e integração 
intersetorial a partir do Fórum de Direitos e 
Cidadania. ( exemplo Programa Mais 
Educação)



Rede de Cidadania Cultural 

Convergência de Redes Sociais 
Rede de Pontos de Cultura e de iniciativas 
reconhecidas/premiadas
Rede Cultura e Saúde
Redes de Agentes Culturais
Rede de Espaços Mais Cultura
Redes de povos e comunidades tradicionais
Rede sociais ( LGBT, Idosos, Mulheres, criança e 
juventude, pessoas com deficiência, etc)



• Circuito da Cidadania 
–  violência contra a juventude negra
–  autonomia das mulheres
–  meio ambiente :consumo responsável e destinação 

dos resíduos sólidos - lixo
– Exemplo de pauta de valores da cidadania

• Brasil um território livre da Homofobia
• Acessibilidade
• Política de Infância e Juventude, Idosos 
• Promoção de conteúdos e abordagens culturais sobre 

cidadania e diversidade ( cultura da paz, direitos culturais, 
participação social, territórios e cultura de povos e 
comunidades tradicionais, reconhecimento e promoção da 
visibilidade das identidades  culturais etc) 
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