Objetivo 0788: Produzir, preservar e difundir conhecimento constitutivo da
cultura brasileira e fortalecer as políticas de cultura e educação e de formação
artística e cultural.
O Ministério da Cultura tem se empenhado em um programa político
intersetorial com o Ministério da Educação, buscando fazer das instituições públicas de
ensino um espaço de produção e circulação da cultura brasileira, acesso aos bens
culturais e respeito à diversidade e pluralidade da cultura nacional. Nesse sentido
propõe-se a articular, formular e implementar uma política que integre Cultura e
Educação, abrangendo educação básica, ensino técnico e profissionalizante e ensino
superior, assim como priorizar um Programa Nacional de Formação Artística e Cultural.
A parceria com o Ministério da Educação vem sendo feita através da instalação,
pela Portaria Interministerial n. 1.536/2006, da Câmara Interministerial de Educação e
Cultura – constituindo-se como um fórum de debate e formulação de políticas na busca
de soluções institucionais para a integração do ensino no país com a cultura. Outra etapa
importante foi a celebração do primeiro Acordo de Cooperação Técnica MinC/MEC,
firmado em dezembro de 2011, para promover uma Política de Cultura para a Educação
Básica, com vistas a fazer da escola o grande espaço, para a circulação da cultura
brasileira, acesso aos bens culturais e respeito à sua diversidade.
Um passo fundamental para a consolidação de uma agenda intersetorial entre
cultura e educação foi a criação, em abril de 2011, da Diretoria de Educação e
Comunicação para a Cultura - DECC, no âmbito da Secretaria de Políticas Culturais –
SPC, formalizada pelo Decreto n. 7.743, de 31 de maio de 2012. Entre 2011 e 2014,
foram lançados Programas intersetoriais que beneficiaram cerca de 2 milhões de
crianças e jovens nos diferentes níveis de ensino.
O Plano Nacional de Cultura - PNC, instituído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro
de 2010, sintetiza 53 metas a serem alcançadas até 2020. Destaca-se que 15% das
metas do PNC estão voltados para a educação e formação artística e cultural. O
empenho em seu cumprimento dá-se, também, a partir Sistema Nacional de Cultura, na
indução de que estados e munícipios orientem suas políticas culturais em convergência
com as metas estabelecidas nacionalmente.
A parceria do MinC com o MEC objetiva consolidar e ampliar programas e ações
existentes como o Mais Cultura nas Escolas, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – Pronatec, e o Programa de Apoio à Extensão Universitária –

ProExt. O Minc também atuará fortemente na pauta de formação e qualificação, tendo
como proposta o desenvolvimento do Programa Nacional de Formação Artística e
Cultural. Com isso, pretende-se fomentar o diálogo entre as diversas práticas culturais,
populares e tradicionais, e a educação formal.
Nessa linha de entendimento, o Ministério da Cultura reconhece a importância
estratégica de ações intersetoriais e da formação artística e cultural para alcançar a
democratização do conhecimento, a universalização do acesso à cultura e o
desenvolvimento de uma sensibilidade estética crítica, comprometida com a diversidade
cultural do país.
As metas elencadas no PPA traduzem o empenho deste órgão em promover a
Formação Artística e Cultural a um patamar estratégico na Política Cultural. O
reconhecimento das Artes e da Cultura como áreas do conhecimento, assim como das
instituições públicas de ensino como espaços prioritários de circulação, produção e
fruição da cultura brasileira, será base para a ação política traduzida nas metas deste
objetivo. É importante ressaltar que a produção e difusão do conhecimento constitutivo
da cultura brasileira revelam-se transversalmente no desenvolvimento das metas aqui
estabelecidas.

