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TEMA CENTRAL  

 
DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 
Eixo 6 – Estratégias para Formação em cultura  
(estratégias para a implantação do Programa Municipal de Formação em Cultura). 

 
A capacidade de criar é inerente a todos os seres humanos e se manifesta desde a 

tenra infância. No entanto, para que seja desenvolvida e potencializada, a criatividade 

depende, além do esforço individual, de um contínuo processo de formação, informação e 

aperfeiçoamento. 

O desenvolvimento econômico e social do mundo contemporâneo está associado, 

cada vez mais, à capacidade humana de simbolizar, ou seja, ancora-se na criatividade de 

indivíduos e grupos. Nesse contexto, investir conjuntamente em cultura e educação é 

estratégico, e para isso é necessário criar instâncias de coordenação entre as políticas 

culturais e educacionais e estimular a interação entre as expressões da cultura e o 

sistema educativo. 

As políticas culturais e educacionais podem construir uma agenda comum e 

colaborativa que qualifique a educação artística, implante a educação patrimonial e 

contribua para o incentivo ao livro e à leitura. Espera-se que essa agenda recoloque a 

cultura na vida cotidiana de professores e estudantes e abra espaço para que os mestres 

da cultura popular possam transmitir a riqueza dos seus saberes. 

Em processo de implantação, o Programa Municipal de Formação em Cultura, 

parte integrante do Sistema Municipal de Cultura, é o instrumento de compatibilização e 

socialização de processos de formação em cultura que possibilitará a gestão integrada e 

o desenvolvimento de ações no âmbito do município de Joinville. O PMFC-Jlle tem como 

objetivos, dentre outros: promover a articulação em rede das instituições públicas e 

privadas de formação em cultura existentes no município; estabelecer e acompanhar 

programas de atividades; prestar assistência técnica às entidades participantes do 

programa; permitir e estimular a avaliação permanente e o mapeamento das instituições 

de ensino que atuam na área; estimular e promover a formação e qualificação de pessoas 

em política e gestão culturais, incluindo a dos profissionais de ensino. 

O município de Joinville apresenta hoje inúmeras instituições que atuam em 

formação cultural, do ensino informal à pós-graduação, passando pelos cursos técnicos e 

profissionalizantes.  Não há ensino público gratuito na área cultural na cidade. Além do 

ensino formal, há grande espaço para os processos de formação em cursos de curta 

duração, oficinas, programas de residência, fóruns e seminários. 

 


