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Promoção Museu Nacional, Forum de Ciência e Cultura, Colégio Brasileiro de 
altos Estudos, universidade da Cidadania

Auditório Roquette Pinto, Museu Nacional (Quinta da Boavista)

14 a 18 de maio de 2013
14 a 16, das 14h às 16h

17 de 14h às 17h
18 de 10h às 12h e de 14h às 16h
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envie um minicurrículo para dept.deantropologia.mn@gmail.com
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Apresentar, de modo introdutório, uma discussão 
conceitual acerca das noções de cultura e de 
políticas públicas, bem como reflexões históricas 
sobre as políticas culturais no Brasil. Promover o 
compartilhamento de experiências de produção cultural 
no Rio de Janeiro e o intercâmbio entre saberes 
acadêmicos e saberes populares na perspectiva da 
democratização da cultura

Produtores culturais, artistas, gestores da área da 
cultura, ativistas da cultura, militantes de movimentos 
sociais. Prioridade para aqueles que trabalham com 
cultura popular e com movimentos culturais das 
periferias urbanas

14 às 16h
Políticas culturais no contexto urbano bra-
sileiro contemporâneo – palestrante Ana Enne 
(UFF)

P r o g r a m a ç ã o

dia 14

dia 15

14 às 16h
Cultura e políticas públicas: questões 
conceituais – palestrantes Adriana Facina 
(PPGAS/MN/UFRJ) e Antonio Carlos de Souza 
Lima (PPGAS/MN/UFRJ)

14às 16h
Políticas culturais no Brasil: panorama 
histórico – palestrante Adair Rocha (PUC-Rio/
UERJ)

dia 16
14às 16h
Políticas culturais e movimentos sociais 
urbanos – palestrante MC Leonardo 
(APAFUNK)

dia 17
14 às 16h
Produção cultural em favelas e periferias do 
Rio de Janeiro – palestrante Veríssimo Junior 
(Teatro da Laje)

16 às 17h
Apresentação do ponto de cultura Bloco 
Carnavalesco Loucura Suburbana

dia 18
10 às 12h
Produção cultural e políticas públicas em 
áreas pacificadas – palestrante Alan Brum 
(Instituto Raízes em Movimento)


