
FÓRUM  MICRORREGIONAL  DE  CULTURA 

( MICRORREGIÃO  DE  VARGINHA ) 

RELATÓRIO TÉCNICO DO FÓRUM 
MICRORREGIONAL DE CULTURA REALIZADO 

NA CIDADE DE VARGINHA NO DIA 01 DE 
JULHO DO ANO DE 2014 PARA MAPEAMENTO 

DAS VOCAÇÕES, POTENCIALIDADES E 
DEMANDAS CULTURAIS DA MICRORREGIÃO. 

- A CULTURA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL - 



RELATÓRIO TÉCNICO 

I. INTRODUÇÃO 

Nos termos do Ofício SEC/SIAC/54/2014 da Superintendência de 
Interiorização e Ação Comunitária da Secretaria de Estado da 
Cultura, no dia 01 de julho de 2014, às 13h30, na Casa da 
Cultura de Varginha, presentes os Gestores Culturais dos 
Municípios de Varginha, Campo do Meio, Coqueiral, Elói 
Mendes, Guapé, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, São 
Bento Abade, São Tomé das Letras, Três Corações e Três Pontas, 
foi instalada a primeira reunião ordinária e operacional do 
Fórum Permanente de Cultura da Microrregião de Varginha, 
integrante da Macrorregião do Sul de Minas, os quais estiveram 
reunidos no período de 13h30 às 17h30, com objetivo de 
discutir e deliberar sobre o temário de evento: “Mapeamento 
das Vocações, Potencialidades e Demandas Culturais da 
Microrregião de Varginha”, a partir das informações e subsídios 
apresentados pelos órgãos de gestão da política pública de 
cultura de cada município integrante do colegiado. 



II. DA CONVOCAÇÃO / MOBILIZAÇÃO 

Com antecedência de 30 (trinta) dias a Fundação Cultural de 
Varginha, através do seu Diretor Superintendente, Gestor 
Cultural do Município e do Fórum Microrregional Permanente 
de Cultura, fez a primeira convocação para o evento através de 
correio eletrônico e, paralelamente, expediu, através do sistema 
Sedex, com aviso de recepção, o Ofício Circular com as 
informações e as referências técnicas pertinentes para 
preenchimento do documento “Mapeamento das 
Potencialidades, Vocações e Demandas”. Não houve devolução 
de correspondência enviada e todos os “avisos de recepção” 
continham o “recebido” assinado pelo(a) destinatário(a). Os 
municípios ausentes não justificaram a ausência nem antes e 
nem depois da reunião. É importante salientar que nos 15 
(quinze) dias que antecederam a reunião do Fórum foram 
emitidos 4 (quatro) correios eletrônicos de renovação do 
convite/convocação para o evento. 



III. DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO 

3.1. Das 13h30 às 14h foi efetivada a recepção, 
credenciamento e entrega do material técnico e informativo aos 
Gestores Culturais. 
 
3.2. Às 14h iniciou-se a reunião ordinária e operacional do 
Fórum com a auto apresentação dos Gestores Culturais 
presentes. 
 
3.3. O cientista social Prof. Francisco Graça de Moura, 
Gestor Cultural do Município de Varginha, fez uma exposição 
didática e objetiva sobre os fundamentos básicos das políticas 
públicas de cultura dos entes federativos (País, Estado e 
Município); abordou a arquitetura institucional dos Sistemas 
Nacional, Estadual e Municipal de Cultura e a forma como eles 
interagem operacionalmente; teceu considerações sobre o 
programa estruturante “Minas Território da Cultura”, 
instrumento basilar de implementação da política pública de 
cultura do Governo de Minas Gerais com a participação dos 
municípios e da sociedade civil; e, finalmente, teceu 
considerações sobre a importância do Plano Estadual de Cultura 
e do Plano Decenal de Cultura, destacando a importância do 
“Mapeamento das Vocações, Potencialidades e Demandas 
Culturais” dos municípios e da microrregião para a 
Caracterização da Cultura, etapa preliminar da elaboração do 
Plano Estadual de Cultura, especificamente do Diagnóstico do 
universo cultural rico e diverso de Minas Gerais. 



3.4. Das 15h30 às 16h foi servido um buffet típico mineiro 
e regional aos participantes do Fórum. 
 
3.5. Das 16h às 18h os Gestores Culturais apresentaram e 
prestaram informações complementares sobre o “Mapeamento 
das Vocações, Potencialidades e Demandas Culturais” dos seus 
respectivos municípios, pleiteando de maneira enfática que o 
texto integral do Mapeamento de cada qual fosse parte 
integrante do conteúdo do presente Relatório, o que foi 
aprovado por unanimidade. 



IV. ASPÉCTOS PREPONDERANTES DA CULTURA MICRORREGIONAL 

Ficou claro que aquilo que é preponderante para um município não 
o é para outro, inclusive do mesmo contexto territorial. 
Partiu-se do princípio de que é preciso pensar que se esgotou um 
modelo e, seguindo essa direção, a tentativa de esboçar novas 
formas de ação e desenvolvimento culturais torna-se um ato de 
profunda criatividade. Isto significa que essa metodologia de 
hierarquizar aspectos preponderantes pode, muitas vezes, excluir 
municípios que ainda não hajam alcançado um grau significativo de 
polarização e irradiação de suas potencialidades culturais pela 
inexistência de uma política pública de cultura do Governo local, o 
que é preciso resgatar. 
A partir dos conceitos de Fritjof Capra (El punto crucial: “Ciencia, 
Sociedad y Cultura Naciente”, Barcelona, 1985, Ed. Integral e Marco 
Raúl Mejía em “Transformação Social”, Cortez Editora, 1996), o 
Fórum deliberou propor ações e estratégias que estimulem ações 
e empreendimentos que permitam a integração e a utilização 
das potencialidades culturais de todos os municípios, 
objetivando proporcionar uma transformação social impactante 
no território microrregional, através de uma ação cultural 
solidária. 



Foram sugeridas como Ações Preponderantes para o 
desenvolvimento cultural sustentável da Microrregião: 
 
 

4.1. Organização e Implementação de um Circuito Cultural 
Microrregional Permanente, tendo como elementos básicos 
referenciais as festas religiosas tradicionais que se realizam na 
maioria das vezes concomitante e paralelamente com as 
manifestações folclóricas locais e regionais , com festejos e ritos 
do sincretismo religioso e das heranças culturais afro brasileiras 
e ibéricas (Folia de Reis, Pastorinhas, Congadas, Catira, Terço de 
São Gonçalo), além do potencial da indústria artesanal caseira 
de alimentos, da gastronomia típica local e microrregional e do 
rico e diversificado artesanato utilitário e decorativo, e outras 
potencialidades que sejam detectadas no desenvolvimento das 
ações. 
 
4.2. Apoio efetivo e concreto para a implementação de 
políticas públicas municipais de cultura que permitam a 
consolidação da Economia Criativa como fator preponderante 
da sustentabilidade dos empreendimentos dos municípios da 
microrregião que se inserem no âmbito da economia da cultura. 
 
4.3. Previsão e disponibilização efetivas de recursos no 
Plano Estadual de Cultura e no Plano Decenal de Cultura para a 
preservação dos acervos, equipamentos e espaços 
pertencentes ao patrimônio cultural material e imaterial dos 
municípios, sobretudo do patrimônio público tombado. 



4.4. Treinamento, capacitação e instrumentalização dos 
gestores, agentes, atores e protagonistas responsáveis pelos 
processos de fomento, incremento, implementação e 
desenvolvimento das políticas públicas de cultura e dos projetos 
e planos estruturantes de ação cultural dos municípios, 
colimando a construção da sociedade do conhecimento nos 
níveis local e microrregional. 
 
4.5. Outorgar ao Fórum Microrregional de Cultura a 
gestão do processo de implantação e gerenciamento dessas 
novas formas de ação e de execução desse novo enfoque de 
organização e gerenciamento das políticas públicas de cultura. 
 
 
 
 

Varginha, 01 de julho de 2014. 
 

Francisco Graça de Moura 
Gestor Cultural de Varginha 

-Coordenador do Fórum 
Microrregional de Cultura - 


