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FAMURS – Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul
SEDAC/RS – Secretaria de Estado da Cultura

Dados das organizações:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nome: FAMURS – Federação das Associações de Municípios do Rio Grande
do Sul
Endereço: Rua Marcílio Dias, 574 – Menino Deus / Porto Alegre RS
Site: www.famurs.com.br
Telefone: (51) 3230-3100
Email: pesquisa@famurs.com.br
Tipo de organização: Privada
Características da organização:
Entidade que representa todos os 496 municípios gaúchos, por meio de 25
associações regionais. Sua atuação tem como objetivo principal o
fortalecimento do municipalismo, a qualificação dos agentes públicos
municipais e o assessoramento às prefeituras gaúchas.
Nome: SEDAC/RS – Secretaria de Estado da Cultura
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 4º Andar/Ala Norte
Porto Alegre RS – Cep. 90150-110
Site: www.sedac.rs.gov.br
Telefone: (51) 3226-2087
Tipo de organização: Pública
Características da organização:
Órgão vinculado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, cuja missão é
impulsionar o cultivo, a valorização e a preservação da cultura gaúcha.

Mapa da Cultura – Informações Culturais dos Municípios Gaúchos
•

Nome do programa ou pesquisa: Mapa da Cultura – Informações
Culturais dos Municípios Gaúchos.

•

Referência bibliográfica:
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.
Mapa da cultura – Informações culturais dos municípios gaúchos. (Portal na
internet - www.mapadacultura.famurs.com.br)

•

Local para consulta:
Portal da FAMURS http://ww2.famurs.com.br/informacoesMunicipais/salaEntidade.php?acao=A
_inicia_sala&codOntologia=76&setPortalIndex=1

•

Palavras-chave:
Infra-estrutura <equipamento cultural><meios de comunicação>
Gestão da cultura
Formação cultural
Práticas culturais

•

Sinopse:
O Mapa da Cultura é um trabalho da FAMURS, em parceria com a Secretaria
de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), que desde dezembro de
2003 vem realizando um censo dos equipamentos culturais em todos os
municípios gaúchos. O site da FAMURS apresenta os resultados preliminares
dos equipamentos e informações de cultura nos 436 municípios que já
responderam ao questionário.

•

Concepção de cultura:
Não é definida.

•

Objetivos:
O Censo Mapa da Cultura tem como finalidade a realização de um
levantamento completo das informações culturais dos municípios gaúchos. A
relevância da pesquisa deve-se à necessidade de montar um Banco de
Dados com as potencialidades dos municípios na área da cultura, traçando
um mapa cultural do Estado que possibilitará o desenvolvimento de um
trabalho de divulgação das informações na Internet e em uma publicação
que valorizará os municípios do Rio Grande do Sul.

•

Metodologia
A pesquisa está sendo realizada em duas etapas – na primeira, os dirigentes
culturais municipais respondem a um formulário de identificação do
município. Depois disso, libera-se o acesso para preenchimento dos dados
culturais do município, por meio do preenchimento do Mapa Cultural, com
informações específicas da cultura.
O formulário da pesquisa conta com 56 questões sobre aspectos culturais
dos municípios, como bibliotecas públicas, cinemas, CTGs, corais, festivais
tradicionalistas, étnicos, de dança e de teatros, parques esportivos, de lazer,
botânicos e ecológicos, jornais locais, entre outros.

o

Fontes: Dirigentes culturais de cada município preenchem a base de
dados culturais após cadastramento prévio (etapa de identificação). Até
Fevereiro de 2006, foram recebidos 405 questionários da primeira etapa
de identificação, o que representa um percentual de retorno de 81,65%
dos municípios gaúchos.

o

Ano de publicação: 2006

o

Ano base: Fevereiro de 2006

o

Áreas/setores de cobertura:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arquivos Culturais
Arquivos Históricos
Associações Literárias
Ateliers Particulares
Ateliers Públicos
Bibliotecas Escolares
Bibliotecas Privadas
Bibliotecas Públicas
Casas de Cultura
Casas de Espetáculos
Cinema
Clubes de Cinemas
Conjuntos Musicais
Conselhos Patrimônio
Corais
Centros de Tradições Gaúchas (CTG)
Cursos de Artesanato
Cursos de Artes Plásticas
Cursos de Teatro
Design
Empresas de acesso à Internet
Escolas Musicais
Feiras de Artes
Festas Tradicionalistas
Festivais de Dança
Festivais Étnicos
Festivais de Teatro
Festivais Tradicionalistas
Grupos de Dança
Grupos Étnicos
Grupos Folclóricos
Grupos de Teatro
Jornais locais
Museus Acervo Histórico
Museus Arte Sacra

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Museus de Coleções
Museus Oceanográficos
Musicas
Orquestras
Parques Botânicos
Parques Ecológicos
Parques Esportivos
Parques de Lazer
Parques Zoológicos
Piquetes
Pontos Comerciais de Artesanato
Pontos Comerciais de Artes Plásticas
Programas Locais TV
Rádios AM
Rádios FM
Retransmissoras TV
Salas de Projeção
Salas de Espetáculo
Salões de Baile
Tipos de Teatro
Vídeo Produtoras

o

Abrangência geográfica: Estado do Rio Grande do Sul (a pesquisa já
foi finalizada em 436 municípios gaúchos, restando apenas 61
municípios).

o

Unidade de investigação: Municípios

o

Abrangência temporal: Dados coletados até fevereiro de 2006.

o

Instrumentos de coleta e processamento de informações:
Formulários preenchidos por dirigentes culturais municipais.

o

Informante principal e outros informantes: Dirigentes culturais
municipais.

Disseminação das informações:
Portal da FAMURS http://ww2.famurs.com.br/informacoesMunicipais/salaEntidade.php?acao=A
_inicia_sala&codOntologia=76&setPortalIndex=1

•

Informações
cultura
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e
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Resultados obtidos na primeira fase da pesquisa (405 municípios):
• Recursos humanos da área de cultura:
o Dos 405 municípios que responderam a pesquisa, 284 (70,12%)
possuem recursos humanos na área da cultura.
o Nos municípios de porte micro, existem no total 134 funcionários, o
que representa uma média de 2,09 pessoas envolvidas na área de
cultura.
o Nos município de porte pequeno, existem no total 290 funcionários,
com uma média de 2,43 pessoas.
o Nos município de porte médio-pequeno, existem no total 191
funcionários, com uma média de 3,53 pessoas.
o Nos municípios de porte médio, existem no total 341 funcionários,
com uma média de 8,97 pessoas.
o Nos municípios de grande porte, existem no total 296 funcionários,
com uma média de 32,80 pessoas.
o O total de funcionários relacionados à área de cultura é de 1.252
pessoas, com uma média de 4,40 pessoas.
• Percentual do orçamento destinado à cultura:
o Muitos municípios têm a área de cultura vinculada a outra secretaria
ou autarquia e não possuem orçamento próprio.
o Dos 405 municípios pesquisados, 227 (56,04%) possuem
orçamento próprio.
o A média do orçamento para os municípios na área de cultura é de
1,3246%.
• O órgão de cultura está informatizado?
o Sim = 319 (78,77%)
o Não = 86 (21,23%)
• O Município possui alguma lei de incentivo à cultura?
o Sim = 93 (22,96%)
o Não = 312 (77,04%)
• O município já utilizou algum benefício fiscal baseado em leis de incentivo
à cultura?
o Sim = 147 (36,29%)
o Não = 258 (63,71%)

• O município participa das reuniões regionais mensais do CODIC (Conselho
dos Dirigentes Municipais de Cultura)?
o Sim = 219 (54,07%)
o Não = 186 (45,93%)
• O Município possui núcleo cultural 1 ?
o Sim = 126 (31,11%)
o Não = 279 (68,89%)
Resultados da segunda etapa da pesquisa:
Número de municípios que responderam a essa etapa: 395 (o que representa
97,53% dos habilitados a responderem).
Principais informações obtidas:
• 78,48% dos municípios possuem bibliotecas públicas municipais, sendo
uma média de 1,23 bibliotecas por município.
• Os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) estão presentes em 75,19% dos
municípios, com uma média de 1,96 por município.
• Grupos de danças estão presentes em 60,25%
perfazendo uma média de 2,00 grupos por município.

dos

municípios,

• 51,90% dos municípios possuem casas de cultura, perfazendo uma média
de 1,89 por município.
• Corais estão presentes em 53,42% dos municípios, com uma média de
2,41 por município.
• Conjuntos municipais estão presentes em 44,30% dos municípios, com
uma média de 2,79 por município.
• Salões de baile estão presentes em 60,25% dos municípios, com uma
média de 4,26 por município.
• 38,23% dos municípios possuem jornais locais, com uma média de 1,83
jornal por município.
• Bibliotecas escolares estão presentes em 38,99% dos municípios, com
uma média de 3,00 por município.

1

No site, não se define o que é “núcleo cultural”.

