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No dia vinte e um de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 

sete minutos, as Conferências Regionais de Cultura – Serra da Capivara, segunda 

fase, foram iniciadas. Presentes estavam a sra. Vice-presidente de mesa Claudia 

Simone, a sra. Conselheira Estadual Dora Medeiros. Via Skype, além dos 

participantes inscritos presentes, o sr. Presidente de Mesa Wilson Seraine abriu a 

mesa, introduzindo o objetivo do encontro e recapitulando os trabalhos 

realizados no dia 3 (três) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). 

Com a palavra, o dr. Nelson Nery também relatou sobre o objetivo do encontro, 

falou sobre as potencialidades da região tratada no âmbito cultural. Aproveitou 

a oportunidade para agradecer à coordenação do evento pela celeridade e 

eficácia do trabalho.  

O presidente de mesa Wilson Seraine recapitulou novamente sobre o último 

encontro realizado no dia 3 de dezembro de 2021 (três de dezembro de dois mil 

e vinte e um), onde todos tiveram a oportunidade de serem introduzidos ao 

assunto. O sr. Presidente de mesa explicou que o momento em questão estava 

reservado para colher as sugestões e propostas de cada região para compor um 

futuro Plano Estadual de Cultura que irá ainda ser discutido em uma Conferência 

Estadual no mês de março do corrente ano. Ainda, asseverou sobre a importância 



da oportunidade de todos falarem sobre as peculiaridades de suas regiões e 

municípios. 

A sra. Vice-presidente de mesa Cláudia Simone, com a palavra, saudou a todos, 

concedendo suas boas-vindas. Além disso, comentou sobre a importância de 

todos analisarem as propostas existentes na sugestão de Plano Estadual de 

Cultura, elaborada pelos membros do Conselho Estadual de Cultura em conjunto 

com artistas, entidades e gestores da área, proposta esta que pode servir como 

base para o futuro plano. A sra. Vice-presidente de mesa explicou que é 

necessário que as pessoas presentes participem das discussões levantando pontos 

dos quais concordam ou discordam. Além disso, a vice-presidente Cláudia 

Simone leu alguns pontos relatados na última conferência realizada no dia 

03/12/2021, comentando as dificuldades que os participantes daquela reunião em 

questão têm enfrentado na sua região no âmbito cultural. 

A conselheira Dora Medeiros, presente na sessão, aproveitou a oportunidade 

para saudar a todos e destacar a importância desse momento e da participação 

de todos na feitura do Plano Estadual de Cultura. 

A sra. Vice-presidente de mesa Claudia Simone abriu o espaço para que os 

participantes usem o espaço da fala. Enquanto isso, eu, como secretária executiva 

de mesa do Conselho Estadual de Cultura, repassei alguns avisos para que a 

sessão tenha o melhor andamento possível, com organização e eficiência. 

A primeira participação foi a de Maria Aparecida Rodrigues, Secretária de 

Cultura do município de João Costa – PI, que relatou sobre a permanência de 

grandes dificuldades do seu município para promover e resgatar recursos para a 

área de cultura do seu local. 

A sra. Vice-presidente de mesa Cláudia Simone comentou que essa realidade do 

município de Maria Aparecida é muito comum no estado do Piauí. Nesse 



sentido, reiterou sobre a importância de os municípios participarem na discussão 

da elaboração do plano estadual de cultura. 

Novamente, a sra. Maria Aparecida Rodrigues relatou que a cultura deve ser 

resgatada, registrada e lembrada. Asseverou que as atividades e práticas 

culturais estão se perdendo com o tempo e pensa que a sua região deve tratar a 

cultura de maneira mais especial e diferente. Ela também destacou que é 

necessário que no seu município tenham espaços para trabalhar e fazer cultura. 

Após algumas considerações feitas pelo sr. presidente de mesa Wilson Seraine e 

a sra. vice-presidente de mesa Cláudia Simone, Edmar Mota o Conselho de 

Cultura de São Raimundo Nonato relatou que algumas propostas foram 

elaboradas por ele e sua equipe. O sr. Edmar usou seu espaço de fala e enviou 

por completo suas propostas por um documento disponibilizado no chat que 

descreve os pontos a seguir: 

“PROPOSTA PARA O PLANO MUNICIPAL DE SRN QUE 

PODEM DIALOGAR COM O PLANO ESTUDUAL DE 

CULTURA1 

As propostas aqui apresentadas foram sugeridas pelas categorias culturais 

presentes na III Conferência Municipal de Cultura de São Raimundo 

Nonato-PI, realizada em outubro de 2020, com o intuito de construir o 

Plano Municipal de Cultura. Percebemos que algumas propostas são 

entendidas como necessidades do território serra da capivara, logo 

extrapolam o que pode abarcar o plano municipal de cultura. Algumas 

adequamos a realidade municipal, mas entendemos que se entendido como 

uma necessidade territorial, estas, podem servir de base para propostas do 

território Serra da Capivara para o Plano estadual de Cultura.  

PROPOSTAS 

Observação: Como a ideia é trabalhar as propostas para o plano Estadual 

de Cultura, onde houver “Território Serra da Capivara”, entender como 

propostas para os “Territórios do estado”. 

 
1 O participante Edmar afirma que essas propostas, apesar de atenderem especificamente a região da 
Serra da Capivara e São Raimundo Notato – PI, servem como proposições para quaisquer territórios 
trabalhados, uma vez que o município de São Raimundo Nonato compartilha as mesmas realidades com 
outros locais do Piauí. 



 

ARTES VISUAIS E AUDIOVISUAL: 

Motivação: 

Tornar os territórios polos regionais produtores e consumidores das artes 

visuais (Artes plásticas, Pintura, Desenho, Fotografia etc.) e audiovisual 

(Cinema, animação, multimídia etc.) através de ferramentas técnicas 

adequadas e pensamento crítico. 

Ação 1: Formação de público consumidor de artes visuais através das 

semanas culturais nas escolas estaduais das cidades. (1 ano) 

Ação 2: Criação de uma “film Commission” com vistas a estimular o 

trabalho de produtoras audiovisuais nacionais e estrangeiras no território, 

com incentivos para realização de filmagens que envolvam mão de obra 

local na indústria audiovisuais. (10 anos) 

 

LITERATURA: 

Motivação: 

Percebemos a necessidade de um fortalecimento da cadeia produtiva do 

livro no Território Serra da Capivara: Promoção; valorização; divulgação. 

Ações: 

Ação 1: Realização de 02 sarais anuais no território Serra da Capivara. 

Ação 2: Realizar levantamento e catalogação dos escritores do território 

Serra da Capivara. 

 

MÚSICA: 

Motivação: 

Fortalecimento da cultura musical nos municípios promovendo e 

fomentando inciativas artísticas musicais locais em sua ampla diversidade, 

consolidando por meio de incentivos públicos na área musical. 

Ação 1: Promover cursos de formação e qualificação para músicos através 

do estabelecimento de parcerias entre Secretaria Estadual de Cultura 

(SECULT) e as instituições públicas de ensino. 

Ação 2: Festival Regional de Música em cada território, pra exaltar os 

músicos regionais. A cada ano seria uma cidade sede diferente. 



 

COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

Povos de Quilombo: 

Motivação: 

Entendendo que a cultura e a base de tudo e da existência do território e da 

comunidade quilombola, e que nos quilombos a ancestralidade e as histórias 

são os caminhos da vida e da cultura, apresentamos metas pelas quais 

políticas de cultura poderiam fortalecer o território quilombola por meio de 

investimento nos talentos das comunidades. 

Ação 1: Consolidar e reconhecer o Território Quilombo Lagoas e demais 

territórios – como parte autônoma da paisagem artística, cultural, política 

e ambiental do território do desenvolvimento sustentável da Serra da 

Capivara. 

Ação 2: Cria políticas de formação continuada de talentos que fomente a 

manutenção das práticas quilombolas e que crie estratégias de geração de 

renda no território. 

Povos de Terreiro: 

Motivação: 

Em um cenário de flagrante intolerância religiosa que atinge as religiões 

de matriz africana, que as coloca em uma posição de inviabilidade pública 

e vulnerabilidade, nos orientamos em favor de políticas culturais, que 

devem ser protetivas, igualitárias e respeitosas, que promovam uma 

reorganização da vida religiosa como parte das atividades públicas no 

território da Serra da Capivara. Intentamos assim o devido reconhecimento 

das religiões de matriz africana. 

Ação 1: Mapeamento colaborativo e histórico dos terreiros da microrregião. 

Ação 3: Assessoria para formação de Associação das religiões de Terreiro 

do Território da Serra da Capivara/São Raimundo Nonato, e 

consequentemente criação de um bloco afro. 

Ação 4: Combate a invisibilidade das religiões de matriz africana, 

propiciada pela intolerância religiosa, por meio da criação de plataformas 

públicas relativas às práticas religiosas, formas de ocupação no espaço e 

aprimoramento na comunicação com as instituições públicas (Polícias, 

órgãos municiais). 

Ação 5: Criação de um mecanismo de denúncia de casos de intolerância 

religiosa. 



 

GERAL 

Motivação: 

Ainda gostaríamos de enfatizar a necessidade de formar os(as) artistas para 

formulação de projetos, bem como de ativar espaços de cultura, e de realizar 

encontros de cultura com o intuito de apoiar artistas locais. 

Ação 1: Capacitação do segmento para participação em editais. 

Ação 2: Assegurar a funcionalidade dos espaços da SECULT nos 

municípios do território Serra da Capivara. 

Ação 3: Realizar encontros de Cultura nos territórios como forma de apoiar 

financeiramente os artistas locais. 

Conselho Municipal de Cultura de São Raimundo Nonato-PI” 

 

Após a explanação de Edmar, o sr. presidente de mesa Wilson Seraine usou seu 

espaço para ressaltar a importância da capacitação dos profissionais e gestores 

da área da cultura. Além disso, Wilson Seraine ressaltou a necessidade de se 

observar as pluralidades culturais sobre cada região no momento de constituição 

de um plano de cultura local e/ou regional. As questões levantadas pelo sr. 

presidente foram corroboradas pela vice-presidente de mesa Cláudia Simone. 

Daniela, professora e conselheira do Conselho Municipal de Cultura de São 

Raimundo Nonato, fortaleceu a fala de Edmar e comentou que as propostas feitas 

pelo Conselho Municipal de Cultura da cidade nasceram por ações que têm sido 

realizadas pelos próprios agentes de cultura e região. Daniela comentou que, 

apesar dos agentes culturais de sua região serem bastante ativos e com muitas 

ideias, acredita que essa realidade pode ser melhor desde que haja políticas 

públicas e recursos para a área da cultura, uma vez que o município de São 

Raimundo Nonato – PI tem muitas atividades e práticas culturais locais além do 

Parque Serra da Capivara. 



Após o espaço usado por Daniela, o presidente de mesa Wilson Seraine repassou 

o recado para todos os presentes de que há um grupo de Whatasapp onde as 

pessoas do território em questão estão sendo reunidas para a troca de saberes, de 

informação e para maior contato com os membros do Conselho Estadual de 

Cultura, em virtude do objetivo dos presentes trabalhos. 

Marrian Rodrigues, do município de Coronel José Dias - PI, contribuiu com o 

momento relatando que é necessário criar uma rede colaborativa de gestores 

municipais por território, rede essa organizada normativamente por meio de um 

conselho consultivo. Para Marrian, caberá ao conselho outras medidas 

importantes na área, tais quais: o mapeamento e registro de todas as 

manifestações culturais do seu território, a manutenção e o diálogo simétrico com 

o Conselho Estadual de Cultura e a garantia da implementação de políticas 

públicas como observância de fortalecimentos das referências culturais do 

território. 

Núbia, fotógrafa de São Raimundo Nonato – PI. Nubia corroborou com as 

propostas no setor audiovisual relatadas por Edmar.  Além disso, Núbia reforçou 

a necessidade da criação de oficinas de capacitação e formação para os agentes, 

fomentadores e produtores culturais. Núbia argumentou que um possível Plano 

Estadual de Cultura pode ser munido de dispositivos que fortaleçam os saberes 

de atividades como a capoeira, além de valorizar os esportes e as artes marciais 

em geral. Sobe a última ideia, Núbia defendeu a sua ideia de que é possível unir 

projetos sociais com projetos culturais – no caso da capoeira, para Núbia é 

possível utilizar essas atividades e os mestres de capoeira para criar um ambiente 

e um saber cultural local, de maneira a envolver comunidades mais carentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade social nas atividades. 

Sobre a fala de Núbia, a vice-presidente Claudia Simone ressaltou a importância 

dos mestres de cultura na comunidade, que esses mestres precisam ser 

valorizados e apoiados pelas gestões em todas as esferas. 



Ainda em sua fala, Claudia Simone aproveitou para lembrar a todos os presentes 

que é necessário a atenção para outros editais e incentivos além do SIEC. Por 

alguns motivos percebe-se que o SIEC está sobrecarregado, dentre eles, Claudia 

destaca que: o estado do Piauí é muito vasto, e muitas vezes o SIEC não consegue 

abarcar todas as regiões e projetos, bem como as peculiaridades de cada 

município. 

Ainda sobre o SIEC, Dora Medeiros relatou que a lei de incentivo estadual do 

âmbito cultural evoluiu bastante. Tendo em vista a falta de Dora Medeiros, um 

gráfico foi apresentado na tela demonstrando o alcance do SIEC com o passar dos 

anos. 

Carlos Rubem Campos Reis, do município de Oeiras – PI, argumentou que deve 

existir uma maior integração entre as áreas de cultura e turismo. Carlos afirmou 

que muitas vezes a participação da secretaria de turismo em eventos e atividades 

culturais potencializadoras dos municípios é ínfima. Dessa maneira, se as 

secretarias visarem trabalhar juntas em prol do desenvolvimento local, as 

atividades e vivências culturais não só terão mais visibilidade, mas também 

retornarão com benefícios para a sociedade. 

Edmar, de São Raimundo Nonato, aproveitou para comentar sobre a questão do 

alcance do SIEC. De acordo com o conselheiro municipal de cultura, é preciso 

criar uma lei/mecanismo que possibilite o acesso a recursos para a cultura por 

território de desenvolvimento. Assim, anualmente estaria disponível um edital 

que destinasse recursos para projetos culturais igualmente por território (um 

exemplo que Edmar colocou é que anualmente 10 projetos aprovados com 

recursos por território, via edital esse edital).  

Com a fala, Polianna Sepúlveda, coordenadora do Conselho Estadual de Cultura, 

comentou sobre a importância do CONECTA para a ampliação de contemplação 



dos projetos de cultura no estado. Um exemplo que Polianna deu foi a negociação 

com do Conecta na Lei Aldir Blanc e na Lei Paulo Gustavo. 

Dúvida de um participante sobre como está esboçado no Plano Estadual de 

Cultura a estratégia concernente ao Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. 

Polianna respondeu. 

Como a sessão se encaminhava para o encerramento, todas as propostas foram 

colocadas sob votação dos presentes. As propostas foram aprovadas, não 

havendo nenhuma discordância sobre aquelas levantadas até o momento. 

O sr. presidente de mesa Wilson Seraine e a sra. vice-presidente de mesa Claudia 

Simone encerraram a mesa às 12h02 (doze horas e dois minutos), agradecendo a 

todos os presentes e à equipe. Na oportunidade de encerramento, Polianna 

Sepúlveda estendeu o convite para que todos os presentes também 

participassem, se assim quisessem, da conferência a ser realizada no dia seguinte 

(22/01/2022 - sábado, vinte e dois janeiro de dois mil e vinte e dois) dos territórios 

Entre Rios, que será presidido pelos senhores conselheiros estaduais de cultura 

Vagner Ribeiro e Cineas Santos. 

Eu, Maísa Carvalho, na função de secretária desta conferência, lavrei a presente 

ata que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente 

da mesa e pela senhora presidente da mesa, contando com a ratificação de todos 

os presentes, uma vez repassada também neste encontro a lista virtual de 

presença das demais autoridades e representantes dos municípios 

compreendidos pelo território Serra da Capivara. 


