
Indicadores Culturais

e o Plano Municipal de Cultura de Campinas

Ferramentas de Diagnóstico como Sociedade Civil, mapeamentos e análises do setor no 
município
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FICC – Fundo de Investimentos Culturais de Campinas

● Instituído pela Lei nº 12.355, de 10.09.2005
● Realização de 7 edições

– 571 projetos contemplados
– Mais de R$11 mi investidos

● Em 2019, como parte do Conselho Municipal de Cultura, 
iniciamos o diálogo para a reestruturação do FICC:
– Fizemos uma campanha para ouvir das pessoas o que elas queriam 

da reestruturação
– Pedimos os dados para a SECULT para fazer uma série de análises

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/91048/redirect/1
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FICC – análises gerais 2006-2016

Análises separadas por linguagem, 
ano a ano

link

Fonte: dados da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, 2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eC3T_NvHMgpIi1EO6nrUuD5G-ZzkIsGD74bTmwFZsBM/edit?usp=sharing
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FICC – análises gerais 2006-2016

Fonte: dados da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, 2019
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FICC – análises gerais 2006-2016

Fonte: dados da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, 2019
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FICC – análises gerais 2006-2016

Fonte: dados da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, 2019
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FICC – análises gerais 2006-2016

Fonte: dados da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, 2019
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FICC – dados da concentração regional

Relatório sobre a localização das pessoas que se inscreveram e/ou foram 
aprovadas no FICC, por APG

link

https://datastudio.google.com/reporting/5c45e87d-521c-4b07-810e-528051439a8e
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FICC - Propostas de Reestruturação

● Olhar aos dados promoveram uma análise mais profunda
● Algumas propostas que surgiram:

– Divisão por temas: burocracia, comunicação, regionalização, seleção dos projetos, 
segmentação

– Facilitação na inscrição
– Uso do Mapa Cultural de Campinas
– Reunião com o Jurídico da Prefeitura
– Criação de um programa de difusão (com oficina de produção, caravanas de inscrição…)
– Descentralização como critério de seleção
– Cota de número total de projetos por distribuição geográfica
– Comissão de seleção
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MAAAAAASSSSSS…...

Veio a pandemia…

...e a Lei Aldir Blanc
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Resultados durante a Lei Aldir Blanc

● Contratou-se produtores culturais para acompanhar as inscrições e ajudar na 
proposição dos projetos
– Criação de um programa de difusão (com oficina de produção, caravanas de inscrição…)

● Instauramos cotas e prioridades de pagamentos
– Descentralização como critério de seleção
– Cota de número total de projetos por distribuição geográfica

● Diversificamos as/os pareceristas
– Comissão de seleção

● Conseguimos vitórias em relação à burocracia
– Facilitação na inscrição
– Reunião com o Jurídico da Prefeitura

● Inicialmente foi proposto o uso do Mapa Cultural de Campinas
– Uso do Mapa Cultural de Campinas
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Resultados da LAB

● Ainda estão em processo de análise junto à SECULT
● Algumas informações que já sabemos:

– 598 proponentes contemplades*
– R$ 7.106.498,98

● FICC: 571 projetos contemplados e mais de R$11 mi investidos
● Último FICC: 487 projetos inscritos – 76 contemplados – 15,6% do total

– Inciso II – espaços: 154 de 257 inscritos no Mapa (59%)
– Inciso III – agentes: estimativa de, pelo menos, 801 pessoas contempladas

● Agentes inscrites no Mapa Cultural: 1462 (801 pessoas corresponde a 54,8%)

– Se considerarmos os 75 projetos que não conseguimos estimar o número de pessoas, 
são 876 pessoas contempladas, pelo menos (59,9% do número de agentes inscrites 
no Mapa Cultural)

Fonte: Comitê de Acompanhamento da Lei Aldir Blanc, Campinas, 2021 / *informação corrigida em 25.06.2021



Análises e Mapeamentos

do setor e da cidade de Campinas
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Mapa Cultural Campinas

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/
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Mapa Cultural Campinas

data de criação do 
perfil - ano

Qtdade_agentes

2013 10

2014 19

2015 53

2016 19

2017 12

2018 113

2019 70

2020 1152

2021 14

TOTAL 1462

data de criação do 
perfil - ano

Qtdade_espaços

2014 6

2015 29

2016 4

2017 1

2018 6

2019 12

2020 197

2021 2

TOTAL 257

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/, abril/2021

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/
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Mapa Cultural Campinas

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=pt-BR&mid=1MHMCnvNdjcxN3o_7yzTdi_P6u102hhw1&ll=-22.885392028173428%2C-47.0594231&z=11
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Agentes Culturais 
por área de 

atuação

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/
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Agentes Culturais por área de atuação

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/
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Espaços Culturais 
por área de 

atuação

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/
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Espaços Culturais por área de atuação

Fonte: http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/

http://mapacultural.campinas.sp.gov.br/


Outras Ferramentas de Análise
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Site da Transparência Municipal de Campinas

Fonte: https://transparencia.campinas.sp.gov.br/

https://transparencia.campinas.sp.gov.br/
https://transparencia.campinas.sp.gov.br/
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Quantidade de Funcionárias(os)

● Fonte: Portal das remunerações da PMC

● 14744 funcionárias(os) lotados na Prefeitura Municipal de Campinas

● 249 lotados na SECULT (dados de Março de 2021)

● Desses, 74 encontram-se na OSMC (Orquestra)

TOTAL R$ 2.097.324,60

GABINETE DO SECRETÁRIO R$ 329.324,34 15,70% DO TOTAL

ORQUESTRA R$ 744.793,85 35,51% DO TOTAL

MUSEUS R$ 238.500,10 11,37% DO TOTAL

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS R$ 110.996,90 5,29% DO 
TOTAL

46,54%*

CASA DE CULTURA DO HIP HOP R$ 9.356,63 0,45% DO TOTAL

*Porcentagem 
da remuneração 
de 
funcionárias(os) 
do MIS em 
relação ao setor 
de museus em 
geral

https://remuneracoes.campinas.sp.gov.br/remuneracoes/views/relatorio/PMCTransparencia.jsp
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Portal da Transparência - Despesas

Fonte: https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa

https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa
https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa
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Portal da Transparência - Despesas

Fontes: Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s) 2013-2020
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Portal da Transparência - Despesas

Fontes: Portal da Transparência - Despesas

https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa
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Portal da Transparência - Despesas

Fontes: Portal da Transparência - Despesas

https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa
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Portal da Transparência - Despesas

Fontes: Portal da Transparência - Despesas

https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa
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Orçamento Municipal

Fonte: http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/orcamento_municipal.php

http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/orcamento_municipal.php
http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/orcamento_municipal.php
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Mapa de Serviços

Fonte: https://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/

https://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/
https://mapaservicos.campinas.sp.gov.br/
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SMIIC – Sistema Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais

*apresentar o levantamento de indicadores em relação ao PCULT

● há uma diferença entre os indicadores de implementação e 
acompanhamento do plano e os indicadores de diagnóstico do setor em 
geral

● hoje temos ‘pontos de partida’, seja enquanto ações a serem realizadas, 
seja enquanto diagnósticos que serão produzidos

● dados como os que usamos para fazer a análise do FICC não estão 
disponíveis, hoje, para a população como um todo acessar

SISTEMA – INTEGRAÇÃO e PUBLICIDADE
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Quantas e quais leis foram realizadas nos últimos 
anos em cps?

● 2020:
● Pesquisando por “cultura” no site da Biblioteca Jurídica, tem 122 

registros em 2020. Muitos deles são comunicados do 
CONDEPACC. Aí procurando só por leis, decretos, editais e 
leis complementares, achamos 55.

● Entre elas:
– (veja no próximo slide)

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/
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Quantas e quais leis foram realizadas nos últimos 
anos em cps?

● lei que muda o nome do CEU - Vila Esperança para Estação Cidadania - Cultura Thaís Fernanda Ribeiro
● lei que torna o lote da Casa de Cultura Itajaí como de utilidade pública
● plano de desenvolvimento do Turismo
● Inclui no calendário oficial do município de Campinas o Dia Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards - T18
● Institui a Lei Municipal de Atenção aos Imigrantes, Refugiados e Apátridas e dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias
● Institui o Museu da Paz e o Centro de Educação, Memória, Estudos e Cultura Afro-Brasileira
● leis que reconhecem o reggae e a música gospel, e seus eventos relacionados como manifestação cultural
● Calçada da Fama
● Sistema Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural
● Lei Aldir Blanc, sua regulamentação e seus editais
● regulamentação e o edital do Juventude Conectada
● institui o Comitê de Criação das Rotas Acessíveis que cita a necessidade de conectar espaços de cultura bem como a presença da SECULT nesse comitê
● nomeações
● citação em leis de outras áreas, como a necessidade de planos de preservação de patrimônio cultural na hora de fazer obras na região da APA, ou a 

inclusão da iluminação de patrimônios públicos em lei sobre iluminação pública
● citação da SECULT na regulamentação da lei que institui o programa Municipal de Justiça Restaurativa
● e outros usos da palavra cultura(l), como agricultura, meliponicultura...
● e, claro, os decretos relativos à pandemia

Fonte: Biblioteca Jurídica de Campinas

https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135370
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/136492
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/136522
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135547
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/136414
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136388
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136481
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136398
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136267
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/136238
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/136237
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/136239
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/135569
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135971
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/135971
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/136251
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/85355
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Quantas e quais leis foram realizadas nos últimos 
anos em cps?

● 2019: 52 resultados, entre nomenclatura de espaços, Decreto 
da Feira Hippie (Centro de Convivência Cultural), 
regulamentação de uso da Estação Cultura, inclusão no 
calendário oficial de ações, decreto do carnaval, CONDEPACC, e 
áreas correlatas

● 2001 --> 2020: 1430 resultados, entre decretos, leis, 
emendas, editais, regulamentação...
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Obrigada!

Kaian Ciasca
kaian.ciasca@gmail.com
Midiálogo, comunicador, pesquisador, educador social e gestor cultural. Atualmente faz parte do Coletivo da 
Bons Ventos Produtora, que atua desde 2015 em Campinas e, nos últimos 4 anos foi Conselheiro de Cultura de 
Campinas, atuando principalmente na pesquisa de utilização de dados nas políticas públicas para o setor 
cultural. Fez parte também da mobilização e pesquisa para implementação e acompanhamento da Lei Aldir 
Blanc no município.

mailto:kaian.ciasca@gmail.com
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