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 ESPAÇOS CULTURAIS NAS PERIFERIAS URBANAS:        
 UMA NOVA VISÃO DE ACESSO À CIDADANIA

Nos dias de hoje, as grandes e médias cidades brasileiras concentram 
serviços das mais diversas áreas em regiões específicas, muitas vezes 
sem fácil acesso de transporte público, impedindo que grande parcela 
da população possa desfrutar desses equipamentos. 

Alternativas como centros de múltiplas atividades ou mostras e 
festivais com atrações gratuitas em diversos bairros das cidades são 
cada dia mais comuns nos grandes centros urbanos brasileiros, como 
proposta de acesso as atividades culturais por parte da população 
moradora das periferias.



Entretanto, onde estão os espaços para que essa população possa se 
reunir para discutir e produzir sua própria cultura? Aonde os grupos de 
teatro, as bandas de rock, os grafiteiros, os cantores de hip hop e os 
grupos de dança de rua se encontram para trabalhar sua própria arte e 
discutir a cultura alternativa das ruas?

São poucos os centros comunitários ativos, que permitem que suas 
comunidades usufruam desse espaço como local de integração e 
produção de suas artes. A ausência de espaços públicos adequados, ou 
mesmo de áreas livres para a construção, fez com que muitos desses 
espaços dessem lugar a novos equipamentos, muitas vezes mesclando 
usos e mostrando que um local, inicialmente visto como exclusivo de 
atividades culturais, também podia ter suas funções ampliadas, sem 
perder as características originais.



ESPAÇO MAIS CULTURA NAS OBRAS DO PAC FAVELAS

Quando do lançamento do Eixo Infraestrutura Social e Urbana do Programa 
de Aceleração do Crescimento, em 2007, a urbanização de grandes 
complexos de favelas foi considerada prioridade. Nesse momento, os 
Ministérios das Cidades e da Cultura desenvolveram uma proposta de 
qualificação dos centros comunitários das favelas que seriam urbanizadas, 
resultando no projeto dos Espaços Mais Cultura.

O Espaço Mais Cultura integra o Eixo Cultura e Cidades do Programa Mais 
Cultura e visa a construção e fornecimento de mobiliário e equipamentos 
para espaço de múltiplas funções em áreas de grande vulnerabilidade social. 
Bibliotecas, videotecas, salas de oficinas, cineteatros, salas de aula, cozinhas 
comunitárias, estúdios de gravação e mixagem, espaços abertos para 
manifestações folclóricas, são alguns dos exemplos dos equipamentos que 
estão sendo construídos nas 14 favelas selecionadas.

Outros 26 Espaços Mais Cultura estão em construção em cidades carentes de 
equipamentos culturais e mais 12 estão em fase de conveniamento. Além 
dos Espaços estão sendo construídas 7 Bibliotecas Mais Cultura.



14 Espaços Mais Cultura estão sendo construídos nas cidades:
 Maceió 
 São Paulo 
 Recife 
 Curitiba 
 Campo Grande 
 Salvador 
 Florianópolis 
 São Luis 
 Rio de Janeiro 
 Palmas 
 Santos 
 Natal

87 ações em 70 municípios de 18 Estados + DF: R$ 89,9 milhões



Centro de Convivência, Comunicação e Cultura – 

Espaço Mais Cultura Rocinha - RJ



Espaço Mais Cultura Palmas - TO



Espaço 
Cultural CIC –

Espaço Mais 
Cultura 
Curitiba - PR



Espaço Cultural - Espaço Mais Cultura Campo Grande - MS



Biblioteca Parque 
Manguinhos – 

Biblioteca Mais Cultura 
Manguinhos - RJ



PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

A Praça dos Esportes e da Cultura - PEC  é um equipamento público 
estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas 
esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de 
trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e 
inclusão digital.

Idealizada em conjunto pelos Ministérios da Cultura, Esportes, 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Justiça e Trabalho e 
Emprego, a Praça integra num mesmo espaço físico programas e ações 
setoriais destes Ministérios, visando a promoção da cidadania  e a 
redução da pobreza nos territórios onde será implantada. 
Foram desenvolvidos 3 projetos de referência (700m², 3.000m² e 
7.000m²), com um programa básico.



Município soluciona pendências junto à CAIXA 31/01/2012

Contratação CAIXA 28/02/2012

CRONOGRAMA 1ª SELEÇÃO DATA

388 Praças em 358 municípios de 
26 Estados + DF: R$ 874 milhões

PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

401 Praças em 361 municípios de 26 Estados + DF: R$ 900,7 milhões

R$ milhões



700m²



Modelo 700m²

700m²



700m²



700m²



700m²



TÉRREO 1º ANDAR

700m²



2º ANDAR 3º ANDAR

700m²



TERRAÇO

700m²



3.000m²
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7.000m²
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PROGRAMA USINAS CULTURAIS

O Programa Usinas Culturais é uma proposta do Ministério da Cultura no 
âmbito do Fórum Direitos e Cidadania da Presidência da República, que 
objetiva a realização de investimentos em infraestrutura e programação 
cultural em áreas de alta vulnerabilidade social, visando especialmente:

 o exercício dos direitos, 

 a promoção dos valores da cidadania e da diversidade cultural, 

 o desenvolvimento local e regional por meio da economia criativa.

O Fórum Direitos e Cidadania tem por objetivo debater, propor e articular 
ações relacionadas à redução da desigualdade, à valorização da diversidade 
sociocultural e étnica, à garantia dos direitos humanos e ao fortalecimento 

dos valores de cidadania e da autonomia das pessoas.

O Programa Usinas Culturais será realizado no Distrito Federal e nos 134 
municípios brasileiros com maior número de homicídios, incluindo as 26 

capitais, municípios do entorno e interior do país.



AÇÕES DO PROGRAMA

1ª Etapa: Adequação de espaços, aquisição de equipamentos e ações de 
mobilização social

Plano de trabalho definido pelo proponente

2ª Etapa: Ações de Usinagem

Plano de Trabalho definido em conjunto com o MinC, que deverá

contemplar necessariamente:
 Parceria com a sociedade civil e participação social
 Formação de Agentes culturais
 Ações de estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento
 Ações voltadas aos ciclos de criação, difusão e fruição de bens e serviços 
culturais.

201 espaços até 2014: R$ 70,5 milhões



PROGRAMA USINAS CULTURAIS

R$ milhões

52 espaços em 52 municípios de 17 Estados: R$ 14,2 milhões - 35% do total

QTD VALOR
CAPITAIS 10 4,0
DEMAIS 42 10,2
TOTAL 52 14,2

SELECIONADO 2011
GRUPO



PRÓXIMO PASSOS

 Espaço Mais Cultura: lançar nova seleção em março de 2012 para 
municípios com menos de 50 mil habitantes participantes do SNC

 Praça dos Esportes e da Cultura: finalizar o processo de contratação e 
começar as inscrições no Curso à Distância em Gestão de Equipamentos 
Públicos em fevereiro de 2012

 Programa Usinas Culturais: finalizar o processo de conveniamento dos 52 
municípios habilitados e lançar nova seleção em fevereiro para os 83 
proponentes que não foram habilitados na 1ª Seleção
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