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PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE MANAUS 

 

APRESENTAÇÃO 
 
 

O Plano Municipal de Cultura foi construído pela sociedade civil e gestores públicos 

por meio das Conferências Municipais de Cultura realizadas nos anos 2005 e 2010 e também 

das pré-conferências e dos fóruns setoriais que tiveram o envolvimento de mais de 800 

pessoas. 

 

Vale ressaltar que a elaboração do Plano Municipal de Manaus mobilizou diversos 

segmentos culturais, gestores, artistas, produtores, empreendedores sociais, empresários 

culturais e a população em geral, envolvendo numerosas pessoas em todo o processo. Criando 

assim, um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução 

da política municipal de cultura a médio e longo prazo. O plano estrutura-se sob a premissa de 

que a cultura tem três dimensões: a simbólica, a econômica e a cidadã, sendo direito de todos 

e dever do Estado cumprir com as ações efetivas. Todas suas dimensões devem ser 

promovidas, incentivadas e valorizadas com a participação da sociedade civil, visando o pleno 

desenvolvimento do indivíduo para o exercício da cidadania. 

 

Além de ser discutido e avaliado durante os encontros presenciais, o documento foi 

disponibilizado para consulta pública, após sua finalização, será disponibilizado em formato 

imprenso e online para que a sociedade possa acompanhar a execução de suas metas, 

diretrizes e ações.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                               
         
  
 

Foto 1 - Vista Aérea de  Manaus 
Fonte: Chris Pellet, 2012 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS 
 

1.1 Aspectos Históricos e Políticos 
 

Manaus nasceu a partir da construção do forte de São José do Rio Negro, erguido em 

1669, próximo à confluência do rio Negro com o rio Solimões, para assegurar a posse dos 

domínios amazônicos pela coroa portuguesa. Aos poucos, o povoado foi se formando, sendo 

denominado primeiramente como Lugar da Barra do Rio Negro. 

 

Os principais povos indígenas que habitavam o território do atual município eram os 

Manáo, os Baré e os Tarumã. O processo de conquista colonial foi devastador com esses 

povos, sendo que houve extinçãodos Manáos e Tarumãs, resistindo apenas os Barés. Manaus 

é a única capital do Brasil que leva o nome de um povo indígena desde 1856, ano em que a 

Assembleia Provincial Amazonense decidiu homenagear os Manáo, hoje com a grafia 

Manaus, que significa “Mãe dos Deuses”. 

 

Em 1787, Manaus era um povoado de 301 moradores. A importância da localização 

geográfica da minúscula Aldeia da Barra do Rio Negro foi percebida somente pelo 

governador da Capitania, Manuel da Gama Lobo D’Almada, estadista colonial, comandante 

militar do rio Negro, que a transformou em sede do Governo da Capitania. 

 

Em 05 de setembro de 1850, o Imperador D. Pedro II sancionou a Lei n.º 582, que 

elevou o Amazonas à categoria de Província e em 7 de junho de 1851 nomeou o primeiro 

presidente da Província, o deputado João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha, tendo como 

capital a cidade da Barra do Rio Negro.  

 

Em 07 de dezembro de 1866 abriu-se a navegação do rio Amazonas aos navios 

mercantes de todas as nações e Manaus inseriu-se na rota do comércio exterior, 

intensificando-se o tráfego de navios a vapor na malha fluvial do Amazonas. Foram 

implantadas as primeiras linhas incentivadas de navegação de longo curso.  

 

Com o desenvolvimento da indústria internacional, a borracha (hevea brasiliensis), 

por se tratar de matéria-prima, fez com que a Amazônia passasse a fazer parte do cenário 

econômico internacional. A partir de 1877 grandes contingentes migratórios deslocaram-se do 
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nordeste brasileiro para os seringais amazônicos com o objetivo de trabalhar no processo da 

extração e beneficiamento da borracha. 

 

As exportações estavam em franco crescimento, mas mesmo assim, os governantes 

dos anos 1870 e 1880 fizeram investimentos públicos importantes e necessários que mudaram 

a fisionomia de Manaus e que se converteram em algumas das grandes expressões do 

patrimônio arquitetônico da cidade, hoje catalogadas entre as relíquias do Império.  

 

Para entender melhor essa época no mundo é preciso explanar o que representou a 

chamada Belle Époque. Segundo Ana Maria Daou (2000), a belle époque foi um período, 

entre os anos 1880 e 1920, de repercussão mundial das conquistas materiais e tecnológicas da 

Europa, momento em que se expandiram as redes de comércio por todo o mundo. O 

dinamismo da economia internacional do final do século XIX propiciou a algumas cidades 

brasileiras um “progresso” que significou um novo modo de vida, tanto do ponto de vista 

econômico quanto do ponto de vista sócio-cultural, transformando essas cidades em micro-

cenários cosmopolitas nos quais as elites nacionais depositavam sua confiança no 

“progresso”.  

 

Voltando à história de Manaus, em 8 de janeiro de 1890, por meio do Decreto n.º 1, o 

governador do Amazonas dissolveu a Câmara da Capital e, a partir daí, o poder municipal 

passou a ser exercido por um conselho de Intendência Municipal sob a superintendência do 

Dr. Joaquim Leovegildo de Souza Coelho. Institui-se, assim, a célula inicial da 

Superintendência Municipal de Manaus (Prefeitura). 

 

No dia 2 de novembro de 1890 o governador Augusto Ximeno de Villeroy transmitiu 

o poder ao tenente e engenheiro Eduardo Gonçalves Ribeiro, maranhense, 28 anos, 

começando, assim, a trajetória política de um dos mais operosos administradores públicos do 

Amazonas, que governou durante três períodos: de 2 de novembro de 1890 a 5 de maio de 

1891; de 11 de março a 23 de julho de 1892, e de 23 de julho de1892 a 23 de julho de1896.  

 

Eduardo Ribeiro promoveu uma grande revolução urbanística e arquitetônica em 

Manaus, iniciando uma era de grandes transformações quando a cena cultural tomou nova 

forma, com cabarés, cinemas, e cafés. Foram onstruídas praças, ruas, avenidas, nobres 

residências senhoriais, pontes magníficas, duas das quais, com estrutura em ferro, a do igarapé 
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da Cachoeirinha e a do igarapé da Cachoeira Grande, foram importadas da Europa e montadas 

em Manaus, o reservatório de águas do bairro do Mocó, a edificação do Palácio da Justiça foi 

iniciada e houve a conclusão da construção do Teatro Amazonas. 

 

As histórias da belle époque na Amazônia evidenciam temas expressivos do 

significado da riqueza da borracha e da euforia social dela decorrentes, apesar de muitas das 

transformações sociais e políticas desse período serem anteriores ao boom da borracha. Com o 

advento do ciclo da borracha, Manaus ganhou um novo modelo urbanístico, dotado de novas 

ruas e avenidas racionalmente traçadas e de um conjunto arquitetônico em conformidade com 

os padrões das cidades europeias. Nesse período era comum a referência às casas de ópera e 

aos espetáculos ali encenados. O Teatro Amazonas em Manaus foi o símbolo máximo dessa 

época.  

 

Manaus tornou-se uma cidade cosmopolita nesse período. Trabalhadores de diferentes 

nacionalidades vieram em decorrência do Ciclo da Borracha, bem como: portugueses, 

espanhóis, italianos, alemães, ingleses, americanos, sírios, libaneses, judeus e gregos. E mais 

a migração dos nordestinos para trabalhar diretamente nos seringas espalhados pela floresta.  

 

O período áureo da borracha foi muito breve, pois sementes de seringa foram colhidas 

da Amazônia e plantadas na Malásia, colônia inglesa, em 1876, fazendo com que, em 1913, a 

borracha cultivada no Oriente, cerca de  48 mil toneladas, superasse a produção da Amazônia 

(39.560 ton.). A partir daí houve o declínio do I Ciclo da Borracha. 

 

No período da II Guerra Mundial os japoneses haviam se apossado de grande parte 

dos seringais de cultivo da Ásia e a Amazônia despontou como a grande fonte alternativa de 

suprimento de borracha natural para os países aliados. 

 

Em 1942 o presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei 4.451, criando o Banco 

de Crédito da Borracha, com sede em Belém. Instituiu-se, desse modo, o monopólio da 

borracha em função do aumento da produção para suprir a indústria bélica americana, que 

pagava cerca de 35% do valor por um quilo da borracha extrafina. Esse período é denominado 

de II Ciclo da Borracha, momento em que ocorreu o segundo processo migratório de 

nordestinos recrutados para trabalhar nos seringais, os chamados “soldados da borracha”. Em 
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1945, com o fim da II Guerra Mundial, começou o processo de declínio do II Ciclo da 

Borracha.  

 

No começo dos anos 50 Manaus tinha um cenário com problemas econômicos e 

urbanísticos. Os prédios públicos deterioraram-se devido à falta de manutenção, os bondes 

paravam nos trilhos e houve falência do sistema de energia elétrica. Em 1957 o presidente 

Juscelino Kubitschek sancionou a Lei 3.173, criando a Zona Franca de Manaus.  

 

Na década de 60 houve a reformulação da Zona Franca de Manaus pelo Presidente 

Castelo Branco, por meio do Decreto-Lei 288 de 1967, que alterou as disposições da Lei 

3.173 de 1957. A cidade logo se transformou em importante polo industrial, centro de 

comércio de eletro-eletrônicos e expressivo polo de turismo doméstico que atraiu visitantes 

dos mais distantes pontos do Brasil, com interesse em adquirir produtos de qualidade. 

 

Nos anos 90 a Zona Franca de Manaus e o polo industrial passaram por uma crise 

devido à política nacional de indústria e comércio exterior, deflagrada pelo presidente 

Fernando Collor. Momento em que o Brasil teve que se adequar às “novas regras” de mercado 

ditadas pelo neoliberalismo. A Zona Franca de Manaus contabilizou grandes prejuízos 

econômico-sociais, pois algumas empresas foram desativadas, o faturamento caiu de US$ 8,4 

bilhões para US$ 4,5 bilhões e os empregos foram reduzidos. Posteriormente foram realizadas 

políticas de prorrogação da Zona Franca, houve elevação dos investimentos em automação 

industrial, programas de desenvolvimento e inovação tecnológica para o setor. 

 

Paralelo ao desenvolvimento industrial, as discussões ambientais acerca do modelo de 

desenvolvimento sustentável e das riquezas naturais estão em pauta e põem Manaus, mais 

uma vez, na cena internacional por ser conhecida como a maior capital da Amazônia, atraindo 

pessoas de todas as partes, que vêm em busca de moradia permanente, realizar pesquisas, 

fazer turismo e também devido aos interesses comerciais que envolvem a exploração dos 

recursos naturais da região. 

 

1.2 Aspectos Físicos e Geográficos 
 
 

Manaus (Figura 1) está localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. É a 

cidade mais populosa do Amazonas e da região amazônica, com 1.832.423 habitantes, de 
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acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010. 

Está localizada à margem esquerda do rio Negro, na confluência com o rio Solimões, sob as 

coordenadas geográficas: Altitude: 67,00 m, Latitude: 03º06’07’’S, Longitude: 60°01’30’’W, 

Altitude: 92,00m (em relação ao nível do mar). 

 

Possui uma área de 11.401 km², que corresponde a 0.7258 % do estado do Amazonas, 

0.2959 % da Região Norte e 0.1342 % de todo o território brasileiro. Desse total 

229,5040 km² estão na zona urbana e 11.128 km² na zona rural. É sede da Região 

Metropolitana de Manaus, a maior do norte do país, com 101.474 km² e 2 106 866 habitantes. 

 

                                Figura 1 - Macro estruturação do território 

 
Fonte: Revisão do Plano Diretor de Manaus, 2012 

 
O clima é equatorial, quente e úmido. A temperatura média anual é de 27ºC. A média 

das mínimas é 23.3ºC e a média das máximas é 31.4ºC. É caracterizado por umidade elevada 

durante todo o ano. Os Valores de Umidade Relativa (U.R) de 90% e até mesmo 99% são 

frequentemente encontrados e, em certas regiões, essas taxas elevadas estão associadas à 

temperatura de + 30º C a + 35º C, o que implica em uma quantidade considerável de água por 

metro cúbico de ar, típica de floresta equatorial.  A temperatura máxima absoluta registrada é 
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de 38ºC (à sombra). A umidade relativa do ar média anual fica em torno de 83%. As chuvas 

são muito abundantes (entre 3.500 e 6.000 mm/ano).  

 

O regime dos rios varia de seis em seis meses. De novembro a maio acontece o 

período mais chuvoso ou inverno amazônico, quando ocorrem  fortes pancadas de chuva 

quase que diariamente. Nesse período surgem várias praias, sendo que as mais frequentadas 

estão localizadas no lado esquerdo do rio Negro: praia da Ponta Negra, praia da Lua, praia do 

Tupé, praia Dourada e Prainha. De maio a outubro acontece o período menos chuvoso ou 

verão amazônico. Nesse período o calor é intenso e a temperatura média pode chegar a 29º C. 

Em 2012 a cheia do rio Negro superou o recorde de 2011, alcançando 29,97 metros. 

(CPRM/2012). A sazonalidade dos rios influencia no comportamento, hábitos e costumes da 

cidade. 

 

O Brasil é o primeiro país mundial em diversidade de plantas, peixes de água doce e 

mamíferos, o segundo em anfíbios e o terceiro em répteis. Possui milhares de espécies de 

vegetais, pássaros, peixes, insetos e micro-organismos.  A maioria desse patrimônio está na 

Amazônia, ambiente onde Manaus está inserida. Mas para garantir a preservação e 

conservação desse patrimônio natural, o município criou diversas unidades de preservação 

ambiental (Figura 2). 

       

Figura 2 - Espaço Territorial Protegido – Área Urbana 

 Fonte: SEMMAS, 2012 
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1.3 Aspectos Sociais e Econômicos 
 
 

A demografia de Manaus é o resultado da junção de variados povos desde o processo 

colonial, I Ciclo da Borracha, II Cicllo da Borracha, período pós II Gerra Muncial, 

implantação da Zona Franca de Manaus e os atuais processos migratórios. A população foi 

formada inicialmente por indígenas, imigrantes portugueses, espanhóis e franceses, 

posteriormente migrantes, principalmente de nordestinos, e imigrantes japoneses, árabes e 

judeus. Isso faz com  que o município seja marcado por uma história do compósito de 

variadas culturas. 

 

Hoje é visível a presença de migrantes de várias partes do Brasil, imigrantes  asiáticos, 

sendo os japoneses, coreanos, chineses e indianos os mais numerosos. Há também, os 

imigrantes de países sul-americanos, como peruanos, colombianos e venezuelanos. Estima-se 

que mais de 20 mil peruanos residam na cidade, sendo a maior comunidade peruana no Brasil. 

E a partir de 2011, houve o processo imigratório de haitianos.  

 

Segundo o último senso do IBGE (2010), a população oficial de Manaus é de 

1.832.423 habitantes, sendo que, deste total, 50,4 % da população é de homens e 49,6 % de 

mulheres. Na área urbana vivem 99,36 % e na rural 0,64 %. A população urbana está 

distribuída em 62 bairros, dividos em 6 (seis) zonas, como pode ser observado na figura 

abaixo (Figura 3). A maior concentração  encontra-se nas zonas norte e leste. Essas duas áreas 

correspondem a 52.66% da população total da cidade.  

 

Figura 3 – Manaus: Região Macroestruturação Urbana 

      Fonte: Revisão do Plano Diretor de Manaus, 2012 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Manaus é 0,774, com taxa de 

alfabetização de adultos de 93,91% e taxa bruta de frequência escolar de 85,02%. A 

expectativa de vida ao nascer (em anos) foi igual a 67,65, com Índice de Longevidade 

(IDHM-L) de 0, 711 (PNUD, 2000). Quanto à instrução escolar, pessoas de 10 ou mais de 

idade, cerca de 741.069 habitantes, possuem nível fundamental ou médio, e 112.230 possuem 

nível superior completo (IBGE, 2010). Com relação à religião, 55,4% da população manauara 

pertence à religião católica, 35,7% à evangélica e 7,9% estão distribuídos entre as demais 

religiões.  

 

Sobre os aspectos econômicos, Manaus ocupa a 6ª posição do ranking das cidades 

mais ricas do Brasil, tendo a maior concentração econômica do Estado, com 40.486.107.538, 

cerca de 81% do Produto Interno Bruto (PIB), no qual o total do Estado é de 49.614.251.548 

(SEPLAN, 2009).   

 

Os setores da economia manauara são: agricultura (avicultura – 4,13% do setor), 

serviço (manutenção e reparação, administração pública, atividade imobiliária, aluguel e 

intermediação financeira – 77,1%) e indústria (Polo Industrial de Manaus – 88,8%) 

(SEPLAN, 2009). A renda per capita é de 23.286 (SEPLAN, 2009), sendo que 88,9% da 

população manauara é economicamente ativa (IBGE, 2010). 

 

2. DIAGNÓSTICO CULTURAL 

2.1 Gestão da Cultura: Sistema Municipal de Cultura 
 
 
Órgão Gestor de Cultura 

 
 

Os órgãos gestores de cultura no Município de Manaus surgiram durante a primeira 

administração do prefeito Amazonino Mendes (1983/1986), com a criação da Secretaria 

Municipal de Cultura, Desporto e Lazer (SEMCLA), que foi assumida pelo intelectual, 

escritor e cineasta, Cleber Sanches. Antes disso, os assuntos concernentes ao segmento da 

Cultura eram geridos pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). 

 

Em 1985, com a criação do Ministério da Cultura (MINC), o setor cultural ganhou 

representatividade no cenário político-administrativo brasileiro e, consequentemente, os 
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planos e projetos culturais tornaram-se factíveis, devido aos interesses públicos e sociais 

prementes e à disponibilização dos recursos necessários. 

 

Na administração de Manoel Ribeiro (1986/1988), intercalada pela intervenção de 

Alfredo Nascimento (1988) e seguida do retorno de Manoel Ribeiro à Prefeitura de Manaus 

(1988/1989), a SEMCLA manteve sua vigência como órgão gestor de cultura em Manaus.  

 

Durante administração do prefeito Arthur Virgílio Neto (1989/1993) houve a extinção 

da SEMCLA e em 1992 foi criado um novo órgão gestor, a Fundação Villa Lobos (FVL), 

com o objetivo de realizar a difusão, fomento e promoção cultural na Cidade de Manaus, 

tornando-se responsável também pelos destinos do segmento artístico-cultural. 

 

Novamente eleito prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (1993-1994) foi sucedido 

pelo então vice-prefeito Eduardo Braga (1994/1996), que manteve a Fundação Villa Lobos, 

que foi presidida pelo médico e compositor José Francisco de Oliveira Trigueiro (1993/1996), 

que priorizou a implementação de projetos relacionados à difusão da cultura erudita, com 

ênfase na música clássica. 

 

Mais tarde, durante a administração do prefeito Alfredo Nascimento (1997/2004), a 

presidência da FVL foi assumida pela jornalista, compositora e cantora Lívia Mendes, que 

ampliou o universo de atividades do órgão, dando destaque ao projeto “Valores da Terra”, 

implementado no período de 2001/2004, viabilizando o fomento à música, ao teatro, ao 

cinema e às obras literárias de artistas locais. Com a renúncia de Alfredo Nascimento, 

assumiu o vereador Luiz Alberto Carijó (2004/2005). Nessa nova administração foram 

regulamentados o Conselho Municipal de Políticas Culturais (Concultura), o Fundo 

Municipal de Cultura e a Lei Municipal de Incentivos Fiscais à Cultura. 

 

Durante a administração do prefeito Serafim Corrêa (2005/2008), a presidência da 

FVL foi assumida pelo músico Tony Medeiros. Entre as ações de relevância implementadas 

nessa época, encontra-se o Programa de Incentivo ao Estudante de Música (PIEM), voltado a 

estudantes concludentes e/ou formados nos níveis de ensino fundamental, médio e superior, 

tendo como objetivos incentivar o ensino da música, estimular o estudo de instrumentos 

musicais e de canto e desenvolver a prática de conjunto musical junto à Orquestra Sinfônica 

de Manaus, entre outros.  
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Em 2007 foi decretada a extinção da FVL, seguida da criação do novo órgão cultural, 

a Secretaria Municipal de Cultura (SEMC). A gestão do órgão coube à professora, mestre em 

artes e doutora em Comunicação e Semiótica, Rosemara Staub, que deu prosseguimento às 

ações do PIEM. Ainda durante a administração do prefeito Serafim Corrêa, a SEMC foi 

assumida pelo jornalista Sebastião Assante, que nos últimos meses contou com o auxílio da 

também jornalista Lúcia Cordeiro, quando juntos implantaram um programa de circulação 

cultural denominado “Regatão Cultural”. 

 

Pela terceira vez à frente da prefeitura, Amazonino Mendes (2009/2012) fundiu a 

Secretaria Municipal de Cultura (SEMC) com a Fundação Municipal de Turismo (Manaustur) 

e criou a Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Manauscult), que foi assumida pela 

jornalista, compositora e cantora Lívia Mendes. Nesse período destacam-se aimplementação 

do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC) e a Virada Cultural de Manaus, 

promovendo ações de difusão e capacitação nas áreas da música, dança, teatro, artes plásticas, 

circo, fotografia, literatura, artesanato etc. Os segmentos de Cultura e Turismo permaneceram 

atrelados até Abril/2010, quando a administração municipal determinou novo 

desmembramento entre os dois, que passaram a ser representados pela Fundação Municipal de 

Cultura e Artes (Manauscult) e pela Fundação Municipal de Eventos e Turismo (Manaustur), 

respectivamente.  

 

Nos períodos administrativos acima destacados, percebe-se um histórico incessante de 

mudanças na estrutura administrativa do órgão gestor de cultura no município de Manaus. 

Avaliando-se os pequenos avanços na implantação de políticas públicas ao longo desses 

períodos, comparados aos efetivos resultados que os mesmos trouxeram e, levando em 

consideração as proposituras da sociedade civil nos encontros setoriais realizados com vistas à 

implantação do Plano Municipal de Cultura em Manaus, percebe-se que as mudanças 

estruturais na administração pública da cultura não contribuíram para melhorias significativas 

do segmento. Dessa forma, com a implantação do Plano Municipal de Cultura em Manaus 

pretende-se combater a descontinuidade administrativa com as mudanças de governo, pois tal 

prática desperdiça recursos financeiros, humanos e materiais no desmantelo e na implantação 

de órgão gestores, sem levar em conta sua funcionalidade. Seguindo os princípios do Sistema 

Nacional de Cultura (SNC), o Plano Municipal de Cultura de Manaus caracteriza-se por ser 
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um plano de Estado, pois, independente das mudanças na gestão municipal, as diretrizes 

deverão ser mantidas.   

Na tabela abaixo, observa-se o orçamento da prefeitura entre os anos de 2003 e 2013.  

                                                                

Tabela 1- Orçamento do Município de Manaus – 2003/2013 

EXERCÍCIO ORÇAMENTO  MANAUS CRESCIMENTO 

2003 699.000.000,00 - 

2004 790.000.000,00 13% 

2005 990.963.000,00 25% 

2006 1.320.850.000,00 33% 

2007 1.536.500.000,00 16% 

2008 1.598.156.000,00 4% 

2009 2.115.650.000,00 32% 

2010 2.248.297.000,00 6% 

2011 2.496.700.000,00 11% 

2012 3.004.535.000,00 20% 

2013* 3.470.679.000,00 16% 

Fonte: SEMEF, 2012 
 

 

Como pode ser visualizado no gráfico a seguir, houve crescimento médio entre os anos 

de 2003 e 2007 de 22%, caindo em 2008 para 4% e voltando a apresentar uma recuperação a 

partir de 2009 até 2012 em torno de 17%.  

 

Gráfico 1 - Orçamento do Município de Manaus – 2007/2010 

 
 Fonte: SEMEF, 2012 
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 A tendência de elevação gera expectativas futuras, haja vista que para 2013 está 

previsto um orçamento de 3.470.679.000,00 com elevação em torno de 15%. No que diz 

respeito às despesas orçadas para a cultura no município no ano de 2003, a tabela abaixo 

expõe detalhadamente os recursos alocados e a participação relativa no orçamento municipal. 

 
Tabela 2 - Orçamento da Prefeitura de Manaus/Cultura – 2003 

 

ANO ORÇAMENTO 

PARTICIPAÇÃO 

RELATIVA 

2003 5.985.000,00 0,856% 
2004 5.645.000,00 0,715% 
2005 7.447.000,00 0,751% 
2006 10.265.000,00 0,777% 
2007 7.300.000,00 0,475% 
2008 4.698.000,00 0,294% 
2009 6.204.000,00 0,293% 
2010 8.598.000,00 0,382% 
2011 7.989.000,00 0,320% 
2012 15.410.000,00 0,513% 

2013* 22.736.000,00 0,655% 
       Fonte: SEMEF, 2012 

 
 

Os dados apresentados pelo orçamento para a cultura na última década expõem 

claramente grande volatilidade que pode ser facilmente visualizada no gráfico a seguir, 

demonstrando a oscilação de recursos alocados concernente às despesas orçadas. 
 

Gráfico 2 - Orçamento da Prefeitura de Manaus/Cultura – 2003/2012 

 
 Fonte: SEMEF, 2012 
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Observa-se que em 2003, a cultura contou com 0,856% do orçamento municipal, 

porém, em 2004, houve um declínio para 0,715%, com retomada do crescimento nos anos 

posteriores, de 2005 e 2006, com 0,715% e 0,751%, respectivamente, porém não atingiu o 

patamar de 2003. 

 

Em 2007 novamente houve queda significativa no orçamento para a cultura, ficando 

apenas com 0,475% do total e caindo mais ainda nos anos de 2008 a 2011. Verifica-se ainda 

que em 2012 o orçamento para essa área elevou-se para 0,513%, possibilitando a realização 

de ações de cultura mais significativas. 

 

Para o ano de 2013 estão previstos recursos de 22.736.000,00, que representa 0,655% 

do orçamento total. As despesas do município para a cultura foram distribuídas conforme 

demonstrativo apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Despesas da Prefeitura de Manaus/Cultura – 2003/2013 
ANO SECRETARIA 

FUNDAÇÃO 
SEMED FUNDO DE 

CULTURA 
FUMPATRI SUBTOTAL POR 

FUNÇÃO 

2003 3.895.000,00 2.000.000,00   5.985.000,00 
2004 3.145.000,00 2.000.000,00 500.000,00  5.645.000,00 
2005 4.895.000,00 1.552.000,00 1.000.000,00  7.447.000,00 
2006 6.195.000,00 3.570.000,00 500.000,00  10.265.000,00 
2007 7.000.000,00  300.000,00  7.300.000,00 
2008 4.453.000,00  245.000,00  4.698.000,00 
2009 5.710.000,00  394.000,00 100.000,00 6.204.000,00 
2010 8.148.000,00  400.000,00 50.000,00 8.598.000,00 
2011 7.129.000,00  850.000,00 10.000,00 7.989.000,00 
2012 14.600.000,00  800.000,00 10.000,00 15.410.000,00 
2013 22.048.000,00  678.000,00 10.000,00 22.736.000,00 

Fonte: SEMEF, 2012 

 

Conselho Municipal de Política Cultural  
 

A Lei n 710, de 03 de setembro de 2003, o Decreto Municipal n 7.288, de 11 de 

maio de 2004 e o Decreto Municipal n 288, de 22 de setembro de 2009, criaram, 

regulamentaram e ampliaram o Conselho Gestor do FMC. Atualmente, a composição desse 

conselho, em formato paritário, tem dezesseis membros, sendo oito advindos da 

Administração Municipal e oito indicados por entidades artísticas e culturais com sede em 

Manaus, com mandato de dois anos, vedada a recondução consecutiva. 
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            A administração municipal é representada por membros das secretarias de educação 

(SEMED), de desportos e lazer (SEMDEJ), de finanças (SEMF), de comunicação 

(SEMCOM), de trabalho e desenvolvimento social (SEMTRAD), de meio ambiente 

(SEMMAS), Fundação Municipal de Cultura e Artes (Manauscult) e Fundação Municipal de 

Turismo (Manaustur). E, advindos da sociedade civil organizada em categorias artísticas e 

culturais, há membros da Federação de Teatro do Amazonas (FETAM), Sindicato dos 

Músicos do Amazonas (SINDMAM), Associação dos Profissionais de Dança do Amazonas 

(APRODAM), Câmara Amazonense do Livro e Leitura (CAL), Associação Amazonense de 

Artistas Plásticos (AMAP), Associação de Cinema e Vídeo do Amazonas (ACVA), 

Movimento Afrodescendente do Amazonas (AFROAMAZONAS) e há uma cadeira intitulada 

de Projetos Especiais (IUPAM), que é dedicada a instituições culturais de notório saber dentro 

das questões pertinentes a projetos de artes integradas. 

 

Entre as principais ações realizadas pelo Conselho Gestor do FMC destacam-se a 

realização dos Seminários Municipais de Cultura, a participação na 1ª Conferencia Nacional 

de Cultura e a realização dos Prêmios Literários Cidade de Manaus. 

 

Fundo Municipal de Cultura  
 

A lei n 710, de 03 de setembro de 2003, instituiu em seu Artigo 1, em caráter 

permanente e vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, o Fundo Municipal de 

Apoio à Cultura Artística, como órgão deliberativo, normativo e consultivo no âmbito das 

atividades culturais e artísticas em Manaus. Da mesma forma como, em seu Artigo 2, 

estabeleceu que os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística serão 

administrados por um Conselho Gestor e será presidido pelo Presidente do Conselho 

Municipal de Política Cultural. 

             

O Artigo 4 da referida lei dispõe que os recursos financeiros do Fundo Municipal de 

Apoio à Cultura Artística poderão ser oriundos de recursos do Tesouro Municipal, de 

contribuições e subvenções de instituições financeiras e empresas privadas, de doações e 

patrocínios, recebidos de pessoas físicas ou jurídicas sediadas no País ou no exterior, de 

convênios firmados com organismos internacionais, de transferências correntes da Fazenda 

Pública do município de Manaus, de legados, de sobras dos incentivos concedidos por meio 

da presente lei e não aplicados pelo respectivo beneficiário, empreendedor e/ou patrocinador, 
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de multas e penalidades aplicadas por descumprimento ou irregularidade na aplicação dos 

recursos do Fundo, bem como de recursos provenientes de outras fontes. 

              

Com isso, ao se analisar a referida lei municipal, fica diagnosticado que não foi 

estabelecido um percentual mínimo de repasse do Tesouro Municipal para compor os recursos 

disponibilizados para o Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística, ficando a critério do 

chefe do executivo e à disponibilidade orçamentária do município, o valor a ser repassado 

anualmente. Da mesma forma, ao se analisar os investimentos alocados para o Fundo 

Municipal de Apoio à Cultura Artística, desde sua criação, percebe-se claramente que 

somente o Tesouro Municipal colaborou para essa composição orçamentária, ficando a 

captação de recursos, perante outras fontes, conforme Artigo 4, da Lei n 710, sem despertar 

o interesse de possíveis investidores. 

 

Lei Municipal de Incentivo à Cultura 

 

             O capítulo II da Lei n 710, de 03 de setembro de 2003, instituiu os incentivos fiscais 

relacionados ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e ao Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) de pessoas físicas ou jurídicas patrocinadoras de projetos culturais 

incentivados e aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Apoio à Cultura 

Artística.  

 

             O artigo 5, Capítulo II, da referida lei, também dispõe sobre a dedução fiscal de 

100% para os valores investidos por possíveis patrocinadores desses projetos culturais 

aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Apoio à Cultura Artística.  

 
Conferências Municipais de Cultura  
 
› I Conferência Municipal de Cultura: Realizada em 2005. Sem informações disponíveis. 

› II Conferência Municipal de Cultura: Realizada no período de 29 de setembro a 17 de 

outubro de 2010.  

 

A II Conferência Municipal de Cultura foi promovida pela Fundação Municipal de 

Arte e Cultura (Manauscult) em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), tendo como 

plenária membros do Conselho Municipal de Cultura, Fórum da Diversidade Cultural, 

diversas instituições culturais, produtores e artistas. 
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Abaixo segue os eixos temáticos debatidos nessa conferência e as deliberações que 

foram feitas acerca de cada um deles: 

 

Eixo 1 – Produção Simbólica e Diversidade Cultural: 

 

a) Apoiar os mestres populares e os historiadores ancestrias, valorizando a vivência 

social e as origens milenares da cultura popular, como forma de resistência à cultura 

industrializada e tecnológica da época dos materiais reciclados, como reconhecimento 

da todo o patrimônio de cultura imaterial; 

b) Abrir as escolas para a comunidade aos fins de semana, tendo como responsáveis a 

associação de moradores e de instituições culturais para a realização de atividades 

artísticas. 

Eixo 2 – Cultura, Cidade e Cidadania: 

 

a) Estímulo aos festivais artísticos e culturais em todas as zonas da cidade de Manaus; 

b) Formulação de uma política de urbanização para reviver a cultura, os valores e as 

artes, sem a perda dos valores naturais do ambiente local; 

Eixo 3 – Cultura e Desenvolvimento Sustentável: 

 

a) Carteira de apoio a projetos culturais das comunidades em geral; 

b) Priorização dos investimentos das verbas públicas na diversidade cultural e não em 

empresas monopolistas. 

Eixo 4 – Cultura e Econômia Criativa: 

 

a) Definir o percentual de repasse de cada projeto aprovado para receber incentivos 

fiscais da Suframa; 

b) Bolsa de trabalho artístico. 

Eixo 5 – Gestão Institucional da Cultura: 

 

a) Garantir as representações dos movimentos indígenas, negros e mestiços nos 

conselhos de cultura nos três níveis de governo; 
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b) Fortalecer a assistência aos artistas populares nos subúrbios e zonas periféricas da 

cidade, de modo a democratizar a criação cultural, especialmente por meio de centros 

culturais coletivos, com administradores que conheçam as necessidades sociais, 

comunitárias e familiares da periferia. 

 

2.2 Diagnósticos Setoriais 
 
 
Artesanato 
 
 

O artesanato produzido em Manaus vem ganhando espaço inovador por meio das 

biojoias que são produzidas a partir da fusão da matéria-prima vegetal extraída da floresta 

amazônica, como a jarina, sementes de açaí, cipós e outros com metais e pedras preciosas, 

como ouro, prata, ametista e cristal de quartzo.  Esculturas em madeira que retratam a fauna, 

assim como as pinturas em tela e óleo, levam as exuberantes paisagens amazônicas ao mundo 

quando adquiridas pelos turistas que visitam essas cercanias.  Além disso, os artefatos 

originários dos diversos povos indígenas que habitam a região amazônica são a grande marca 

do artesanato local.  

 

Muitas ações, programas e projetos têm fomentando o artesanato em Manaus. O 

SEBRAE/AM possui uma gerência especializada na formalização de cooperativas e 

associações de artesãos. Fruto disso é a Cooperativa Amazonense de Artesãos 

(COOPAMART), que oferece assessoria contábil e atividades voltadas para a formação em 

gestão. A Associação de Feiras de Artesanato do Amazonas (AFAPA) coordena a Feira de 

Artesanato da Av. Eduardo Ribeiro, que foi fundada por meio da parceria entre 

SEBRAE/AM e Clube dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM). Outro espaço de 

referência é a Central de Artesanato Branco e Silva, mantida pelo Governo do Amazonas por 

meio da Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB), reunindo vinte e três lojas, salão para 

exposições e atividades culturais, restaurante e floricultura. Em sua primeira edição este ano 

(2012), a Feira do Artesanato Mundial (FAM) caracterizou-se como um divisor de águas do 

setor, trazendo para a capital amazonense, produtos de diversos continentes. Na Feira 

Internacional da Amazônia (FIAM), com realização bienal, coordenada pela 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) em parceria com o Governo do 
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Amazonas, Banco da Amazônia e Federação das Indústrias do Amazonas (FIEAM), são 

disponibilizadosstands aos mestres e artífices das artesanias amazônicas.  

 

A Manauscult viabiliza, via edital do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura 

(PAIC), uma linha de financiamento ao artesanato produzido em Manaus. Na tabela abaixo é 

possível fazer um comparativo entre as edições de 2009 e 2011 do PAIC.  

 

Tabela 4 - Oficinas de Capacitação para Artesanato Urbano e Indígena – 2009/2011 
 

ARTESANATO 
 

2009 
 

2011 
 

OFICINAS DE ARTESANATO URBANO E INDÍGENA 
 
30.000,00 

 
20.000,00 

 
TOTAL 

 
30.000,00 

 
20.000,00 

                     Fonte: Manauscult, 2012 
 

Quanto ao incentivo para realização de oficinas de capacitação de artesanato urbano e 

indígena, houve redução observada em 2011 em relação a 2009 na ordem de 33,34%, 

passando de R$30.000,00 para apenas R$20.000,00, como é demonstrado no gráfico abaixo: 
 

 

Gráfico 3 - Recursos para Realização de Oficinas de Artesanato – 2002/2011 

 

 
               Fonte: Manauscult, 2012 
 
 

A queda brusca de recursos para o artesanato em 2011 levou o setor a uma 

diminuição relativa ao total dos fomentos, passando de 3,02% para 1,66% comparando 

com 2009.  
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Artes Cênicas:  
 
 
Dança  
 

A partir das iniciativas do professor e bailarino José Rezende, nos anos de 1960, é que 

a história da dança em Manaus passou a ter ações continuadas. Algumas de suas alunasse 

destacaram e tornaram-se referências no cenário local, como Conceição Souza, considerada a 

precursora da dança contemporânea na cidade e que fundou a Companhia Dança Viva, 

primeira companhia de dança de Manausdedicada à formação de jovens talentos. Da 

Companhia Dança Viva surgiram nomes como Chico Cardoso, Paula Andrade, Socorro 

Andrade, Paulo Baraúna, Jofre Santos, entre outros que deram continuidade ao movimento. 

 

Seus alunos, por sua vez, criaram outras companhias, como o Grupo Experimental de 

Dança do Teatro Amazonas, primeira tentativa de se implantar um corpo estável de dança. O 

Grupo Origem, dirigido e coreografado por Chico Cardoso, marcou a dança manauara com 

espetáculos que visavam denunciar o genocídio dos indígenas e o desmatamento da 

Amazônia. Inúmeros grupos, companhias e academias surgiram em Manaus.  

 

Os coletivos de dança em funcionamento na cidade, mapeados com vistas ao Plano 

Municipal de Cultura de Manaus são: Corpo de Dança do Amazonas (CDA); Balé Folclórico 

do Amazonas; Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro; Centro de Convivência Padre 

Vignólia; Cia. Ballet da Barra; Centro de Movimento Arnaldo Peduto Escola de Dança; 

Grupo Origem; Casarão da Dança; Escola de Dança Patrícia Marques; Grupo de Dança 

Caxemira; Escola Ruy Alencar; Escola Boas Novas; Pajé Cia de Dança; Índios.com Cia de 

Dança; Contém Cia de Dança; Cia Amazonense de Dança; Uatê Grupo de Dança; Escola de 

Dança Harpa e Tamborim; Rosas Dança de Salão; Casa de Dança Ritmo Quente; Projeto 

Dançarte; Escola de Mônica Loureiro; Somos Todos Jovens (projeto voltado à terceira idade); 

Corpo de Arte Contemporânea; H Produções; Escola de Ballet Clássico Álvaro Gonçalves; 

Labocorpo; Gitanos Del Fuego; BBGrupo de Dança Swing; Cia. Intérpretes Independentes; 

Doma; Grupo Espaço Dança do Amazonas (GEDAM); Grupo Experimental de Dança; Iacas; 

Amazônia Cia. de Dança; FBU Dança Urbana. 

 

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) oferece formação em nível superior 

por meio do curso de licenciatura e do curso de bacharelado em dança. O Liceu de Ofícios 

Cláudio Santoro, o Ponto de Cultura Irmã Yolanda Setúbal e outras academias oferecem ao 
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público em geral formação livre para os níveis iniciante e avançado. O Centro Municipal de 

Arte-Educação Aníbal Beçaé uma instituição da Prefeitura de Manaus administrada pelo 

Departamento Geral dos Distritos/Secretaria Municipal de Educação, localizado nobairro São 

José 3, que se tornou referência para a arte-educação na Zona Leste. As atividades são 

gratuitase realizadas no contraturno escolar, atendendo o público em geral.  

 

Os principais eventos de dança realizados na cidade são: Festival Amazonas de Dança 

(FAD), realizado pela Secretaria de Cultura do Amazonas (SEC), em parceria com a 

Associação dos Profissionais de Dança do Amazonas (APRODAM); Festival Mova-se: Solos, 

Duos e Trios, realizado pela Cia. de Ideias, com o patrocínio do Edital Caixa Cultural e apoio 

da SEC; Palco Giratório e Amazônia das Artes, promovidos pelo SESC/AM; Feudan, 

realizado pela Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do 

Amazonas, com caráter competitivo e que inclui todos os estilos de dança;AmazonFest 

Dance, que também é um festival competitivorealizado no mês de Outubro pela Federação 

Amazonense de Ginástica com o objetivo de proporcionar intercâmbio entre os grupos de 

dança da cidade; Festival Folclórico Marquesiano, que possui caráter competitivo na categoria 

de danças folclóricas, sendo realizado no mês de junho pela Escola Estadual Marquês de 

Santa Cruz; Jornada do Profissional da Dança, realizada no mês de novembro pelo Curso de 

Dança da Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT/UEA) com a finalidade de promover o 

pensamento crítico-reflexivo do corpo docente e discente, alinhado às transformações 

ocorridas na arte contemporânea por meio de palestras, apresentações, seminários, workshops 

e oficinas; Mostra de Dança de Manaus (MODAMA), realizada pela Escola Corpo em 

Movimento e outras instituições. 

 

Atualmente existem alguns editais ao alcance dos profissionais de dança de Manaus 

que visam o financiamento à pesquisa, criação e produção, como o Programa de Apoio às 

Artes (PROARTE) da SEC/AM; o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC) da 

Fundação Municipal de Cultura e Artes (Manauscult) e o Prêmio Klauss Viana da 

Funarte/MinC. 

 

A tabela a seguir mostra os recursos que foramdestinados à dança por meio do 

programa PAIC, sendo que no ano de 2009 foi de R$ 130.000,00, o que representou 13,09% 

do fomento desse projeto. Já em 2011 houve aplicação de recursos para dança na ordem de R$ 
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185.000,00, apresentando um crescimento de 42,31% em relação a 2009. Em 2011, esses 

recursos representaram 15,35% do fomento. 
 

Tabela 5 - Recursos Destinados à Dança – 2009/2011 
 

ARTES CÊNICAS 2009 2011 

TOTAL DESTINADO  À DANÇA 130.000,00 185.000,00 

TOTAL DE RECURSOS DO PAIC 993.000,00 1.205.000,00 

                              Fonte: Manauscult, 2012 
 

 

No gráfico abaixo é possível observar a representatividade da aplicação dos recursos 

do Programa PAIC em relação à dança no município de Manaus, comparando os anos de 

2009 e 2011 respectivamente. 
 

Gráfico 4 - Aplicação de Recursos do PAIC/Dança – 2009/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Manauscult, 2012 
 
 
Teatro  
 

O segmento teatral em Manaus é representado pela Federação de Teatro do Amazonas 

(FETAM), uma instituição sem fins lucrativos criada em 1982 com o objetivo de mobilizar e 

organizar os atores, diretores e técnicos do teatro local. Atualmente possui cerca de quarenta e 

cinco (45) artistas independentes e quinze (15) grupos organizados entre seus associados. 

Funciona em um escritório subsidiado pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), situado no 

edifício da rádio Rio Mar, Largo de São Sebastião, Centro. As principais realizações da 

FETAM são a Semana de Expressão Cênica Amazônida, realizada em 1990 - em parceria 

13
0.

00
0,

00
 

18
5.

00
0,

00
 

99
3.

00
0,

00
 

1.
20

5.
00

0,
00

 

-

200.000,00 

400.000,00 

600.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 

1.200.000,00 

1.400.000,00 

2009 2011

DANÇA

PAIC



28 
 

com os artistas de dança, Mostra de Teatro do Amazonas, que já está em sua sétima edição e o 

Festival de Teatro da Amazônia, que está em sua oitava edição.  

 

Outra organização importante é a Associação de Teatro da Periferia (ATP), que realiza 

um evento intitulado Mostra de Teatro Jovem da Periferia. Em sua 6ª edição, o evento já 

passou por 4 zonas e 12 bairros, produziu 32 espetáculos, envolveu cerca de 210 artistas e 

reuniu um público de 700 pessoas, dentre alunos das escolas municipais e comunitários em 

geral. Ainda no âmbito da periferia, destaca-se o Festival de Teatro da Praça 14, realizado 

pelo Ponto de Cultura Associação Batukada. O evento está em sua segunda edição e consiste 

em uma semana de apresentações teatrais, levando ao bairro espetáculos de categoria livre, 

com temas sobre a preservação do meio ambiente, folclore amazônico e aceitação da 

diversidade cultural.  

 

Com relação às políticas públicas para o setor, a cidade de Manaus possui dois editais 

de apoio à produção e circulação de espetáculos: o Programa de Apoio e Incentivo a Cultura – 

PAIC, da Prefeitura de Manaus e o Programa de Apoio às Artes – PROARTE, da Secretaria 

de Estado de Cultura do Amazonas; além desses, existe o edital Mirian Muniz e outros 

oferecidos pelo Ministério da Cultura. Os incentivos fiscais da Lei Rouanet têm uma 

aplicação quase inexistente, uma vez que as empresas do Polo Industrial já são incentivadas 

pela Zona Franca de Manaus. Raramente alguns grupos se dispõem a empreender temporadas 

com seus espetáculos, fazendo da bilheteria sua fonte de receita. Sendo assim, a produção 

artística fica restrita aos editais governamentais, que disponibilizam verbas para produção e 

circulação.  

 

No tocante a aplicação de recursos do PAIC para o Teatro, a tabela a seguir mostra 

que foi previsto o valor de R$ 211.000,00 em 2009, representando 21,25% do fomento no ano 

e em 2011 houve a aplicação de R$ 230.000,00, com um crescimento de 9,00% em relação a 

2009, representando em 19,09% do fomento no ano de 2011. 

 

Tabela 6 - Recursos do PAIC para o Teatro – 2009/2011 
ARTES CÊNICAS 2009 2011 

RECURSOS DO PAIC DESTINADOS AO TEATRO 211.000,00 230.000,00 

TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS AO PAIC 993.000,00 1.205.000,00 

              Fonte: Manauscult, 2012. 
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No âmbito da formação teatral destacam-se o curso livre disponibilizado pelo Liceu de 

Ofícios Cláudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC), o curso de 

graduação oferecido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em funcionamento 

desde 2010, além dos Pontos de Cultura Arte & Fato, Amazônia Arte &Mithos e do 

SESC/AM, que oferecem oficinas de teatro nos níveis iniciante, básico e avançado. A seguir 

visualiza-se a representatividade da aplicação dos recursos do Programa PAIC em relação ao 

Teatro no município de Manaus, comparando os anos de 2009 e 2011. 
 

Gráfico 5 - Aplicação de Recursos do PAIC no Teatro – 2009/2011 

 
Fonte: Manauscult, 2012 

 
 
Artes Plásticas 

 
 

Os primeiros registros fotográficos em Manaus datam de 1850 com as imagens 

produzidas por Hipólito Marinette. Diversos trabalhos de pinturas decorativas em casas e 

prédios públicos no ano de 1887 foram assinados pelo italiano Arturo Luciani. Nesse mesmo 

período, em função das obras do Teatro Amazonas, a capital amazonense teve a presença dos 

artistas Crispim do Amaral, Libânio do Amaral, Domenico de Angelis, Adalberto de Andreis 

e Francesco Alegiani, todos vindos da Itália. Outra importante persona foi Sílvio Centofanti, 

que foi autor do pavimento da Praça São Sebastião e a montagem dos altares da Catedral 

Metropolitana de Manaus. 
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Em outros momentos da sua história, Manaus registrou diversos movimentos no 

segmento das artes plásticas. Prova disso foi o Clube da Madrugada, iniciado em 1954, na 

Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus, sob um frondoso Mulateiro 

(calycophyllumspruceanum), onde diversos artistas e intelectuais se encontravam para discutir 

e realizar ações culturais. Dentre esses vanguardistas estava Moacir Andrade, jovem pintor 

que capitaneava os debates acerca das artes plásticas. O Clube da Madrugada, durante os anos 

60 e 70, promoveu o Salão da Madrugada, a Feira de Artes Plásticas e exposições individuais 

de vários artistas. Além disso, o “Caderno da Madrugada”, suplemento cultural do periódico 

“O Jornal” era ilustrado pelos trabalhos de Anísio Melo, Álvaro Reis Páscoa, dentre outros. 

Outro destaque da época foi Hanneman Barcelar, um jovem e premiado pintor que também 

fincou seu nome nas artes em Manaus. Ainda nos anos 60 ocorreu a fundação da Pinacoteca 

do Amazonas pelo então governador Arthur Cezar Ferreira Reis. 

 

A partir dos anos 1980 foram realizadas algumas ações pelo Governo do Amazonas 

por meio da Secretaria de Cultura (SEC), como a restauração e ampliação do acervo da 

Pinacoteca do Amazonas, a implantação do curso de artes plásticas no Liceu de Ofícios 

Cláudio Santoro, a realização da Bienal de Artes do Amazonas e a elaboração anual de um 

calendário de exposições de curta e longa duração, que democratizaram as obras de artistas 

com envergadura regional, nacional e internacional perante a população manauara e os 

turistas em geral. Por outro lado, o edital de Pautas nos Espaços Culturais da SEC 

disponibilizou as galerias públicas para a realização de exposições e o edital do Programa de 

Apoio às Artes (PROARTE) estimulou a produção e a experimentação artística, o que 

incrementou o cenário local.  

 

Com relação ao Governo Federal, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

disponibiliza o curso de graduação em licenciatura e/ou bacharelado em Artes Plásticas desde 

1980. Tal curso é o principal responsável pela formação do corpo docente dos profissionais 

em educação artística das escolas estaduais, municipais e particulares. De forma 

complementar, o Centro de Artes da UFAM (CAUA) disponibiliza um curso livre de artes 

plásticas que aborda desenho, pintura e escultura e que é oferecido a preços acessíveis ao 

público em geral.   

 

Quanto às ações do município, o Conselho Municipal de Política Cultural 

(Concultura) lançou em 2012 o 1° Salão Municipal de Artes Plásticas e, por meio da 
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Fundação Municipal de Cultura e Artes (Manauscult), a prefeitura também disponibiliza, via 

edital, o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC). Nesse programa, a linha de apoio 

financeiro às artes plásticas volta-se a projetos de produção e exposição inéditas de artes 

plásticas e de fotografia.  

 

Quanto às iniciativas relacionadas à cultura Hip-Hop, o grafite vem ganhando espaço e 

público, despertando nos jovens manauaras o interesse pelas artes visuais e trazendo uma 

concepção de estética urbana produzida nos muros da cidade. Nesse sentido, colaboram e 

influenciam o Movimento Hip-Hop Manaus (MHM) e o Movimento Hip-Hop da Floresta, 

que tem como base a difusão do grafite como uma proposta sociocultural que sirva de 

ferramenta de prevenção e resgate aos riscos sociais. Outra iniciativa é a da Associação dos 

Artistas Plásticos do Amazonas (AMAP), que realiza anualmente o Salão Curupira de Artes 

Plásticas, que está em sua 10° edição, premiando as melhores obras por meio de júri 

composto por profissionais da região.  

 

Analisando as artes visuais nos anos de 2009 e 2011, nota-se uma redução 

significativa e importante do fomento para o setor, caindo de R$96.000,00 para apenas 

R$65.000,00, uma queda de 32,19% para o setor. Porém, pode ser visto no quadro a seguir 

que no tocante às artes plásticas houve um crescimento de 25%, passando de R$36.000,00 

para R$45.000,00 e no tocante à fotografia, observa-se uma diminuição de 16,7%, passando 

de R$24.000,00 para R$20.000,00. Oficinas de capacitação e ajuda de custo para viagens não 

foram agraciadas em 2011. Abaixo segue uma tabela comparativa dos recursos 

disponibilizados pelo PAIC nas edições de 2009 e 2011. 
 

Tabela 7 - Recursos Disponibilizados pelo PAIC para as Artes Visuais – 2009/2011 

          Fonte: Manauscult, 2012 

ARTES VISUAIS 

TOTAL PAIC 2009 

R$ 993.000,00 

TOTAL PAIC 2011 

R$ 1.250.000,00 

ARTES PLÁSTICAS 36.000,00 45.000,00 

FOTOGRAFIA 24.000,00 20.000,00 

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO 24.000,00 - 

AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS 12.000,00 - 

TOTAL 96.000,00 65.000,00 
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A visualização do gráfico abaixo permite ver a queda substancial de recursos para 

fomento em artes visuais, com elevação apenas para artes plásticas, seguida de uma pequena 

queda para fotografia e desaparecimento total de fomento para oficinas de capacitação e 

ajudas de custo para viagens a eventos do gênero. Em 2011, esses recursos representaram 

5,39% do total do programa PAIC. 

 

Gráfico 6 - Queda dos Recursos do PAIC para as Artes Visuais – 2009/2011 

 
Fonte: Manauscult, 2012 
 

Audiovisual 

 
A chegada do cinematógrafo a Manaus, em 1897, foi o marco do movimento 

audiovisual na cidade, no entanto, ganhou maior repercussão com a obra do cineasta 

português Silvino Santos, autor do documentário em branco e preto “No País das Amazonas", 

em 1921. Hoje o setor audiovisual possui um número considerável de artistas, cerca de 180, 

composto por realizadores independentes e realizadores associados, que são agrupados em 4 

instituições:Associação de Cinema e Vídeo do Amazonas (ACVA), representante da 

Associação Brasileira de Documentarista (ABD Nacional) e afiliada ao Congresso Nacional 

de Cineclubes (CNC) e ao Congresso Brasileiro de Cinema (CBC);Associação de Mídias 

Audiovisuais de Cinema do Amazonas (AMACINE); Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria Cinematográfica e Audiovisual do Estado do Amazonas (SIDCINE), organização 

privada, subordinada ao Sindicado dos Trabalhares da Indústria Cinematográfica 

(STIC),localizada no Rio de Janeiro; Coletivo Difusão, que atua em suas devidas áreas. 

 

Quanto à produção de Televisão e Rádio, a cidade dispõe de cerca dedoze emissoras 

de televisão, sendo que as três maiores são: Fundação, Televisão e Rádio Cultura do 
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Amazonas, Fundação de Rádio e Televisão Amazonas – afiliada da Rede Globo; TV A Crítica 

– afiliada da Rede Record; TV Bandeirante Manaus e MTV Manaus. Dispõe também das 

seguintes emissoras de rádio: Amazonas FM, A Crítica, Cidade FM, Mix FM, Difusora AM e 

FM, CBN Manaus, Baré AM, Rio Mar AM e da Marinha.  

 

No ramo de produção de cinema, rádio, televisão e publicidade, as mais tradicionais 

são: OANA publicidade; Saga Publicidade; Jobast Produções Publicitárias, dentre outras. Em 

2001, o Governo do Estado criou uma agência para apoiar as produções nacionais e 

internacionais, a Amazon Film Comission, como Tainá I e II.  

 

Quanto às salas de cinema, atualmente o município dispõe de infraestrutura moderna e 

adequada para atender centenas de pessoas. Tais salas estão localizadas nos principais 

shoppings da cidade, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 8 - Salas de Cinema em Manaus 

SALAS DE CINEMA NÚMERO DE SALAS 
Shopping Manauara – Playarte 10 

Centro de Convenções Studio 5 - Cinemark 08 
Shopping Millenium Center – Cinemais 08 

Shopping Manaus Plaza – Cinemais 08 
Amazonas Shopping – Severiano Ribeiro 06/sendo 01 6D 

             Fonte: Manauscult, 2012 
 

 

O Governo do Estado oferece o Cineteatro Ivete Ibiapina, o Centro de Artes Visuais – 

Galeria do Largo, com programação semanal gratuita e o Museu da Imagem e do Som 

(MISAM). Além disso, existem cerca de sete cineclubes no Estado: 4 em Manaus e 3 no 

interior. No entanto, a demanda é maior que a oferta, existindo a necessidade de ampliação 

dessa infraestrutura, principalmente nos bairros periféricos. A maior parte das salas de cinema 

está situada na zona centro-sul da cidade, o que leva a população a deslocar-se em massa para 

essa localidade, principalmente nos fins de semana e dias de promoção, o que faz com que os 

serviços ofertados não sejam suficientes para atender as necessidades de quem os procura. 

 

Quanto à qualificação, o município dispõe de instituições de ensino técnico e superior 

público e privado nas áreas de comunicação, rádio, televisão e publicidade, como o Centro 

Universitário do Norte (UNINORTE), que oferece o curso de graduação em Comunicação 
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Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda ou Radialismo e Pós-graduação em Mídias 

Digitais; a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que oferecerá o Curso Tecnólogo 

em Produção Audiovisual a partir de 2013 e a Fundação Rede Amazônica de Rádio e 

Televisão com os cursos de Técnicas de Filmagens, Técnicas de Locução para Rádio, 

Técnicas de Edição de Imagens, Técnicas de Produção e Direção de TV e Curso Técnico em 

Rádio e TV. De 2000 a 2012 foram realizados 12 cursos e 51 oficinas de cinema, com cerca 

de 1.900 alunos capacitados na capital, por meio da AMACINE e 03 edições da Semana do 

Audiovisual (SEDA/AM), com o oferecimento de diversos cursos e oficinas.  

 

Em 2001, a Amazonas Filmes Digitais (AMFILD) realizou o primeiro Festival de 

Filmes de 1 minuto, em 2003 e 2004 realizou o Festival Amazonas Filmes de Curtas (FAF 

Curta Brasil) e em 2006 a AMFILD realizou o Festival Curupira do Cinema Brasileiro. Desde 

1987 o Governo do Estado promove o Amazonas Film Festival - Festival Internacional de 

Cinema de Manaus. As produções de cinema realizadas no estado no período de 2000 a 2012 

são citadas na tabela abaixo:  

Tabela 9 - Produções de Cinema - de 2000/2012                  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Curta Metragem – Ficção 98 

Curta Metragem – 4 Minutos 190 

Curta Metragem – 1 Minuto 360 

Longa Metragem – Trash 01 

Longa Metragem 07 
                                                Fonte: SINDCINE, 2012 

 

A tabela a seguir mostra as produções amazonenses premiadas em Festivais Nacionais 

de cinema. 

Tabela 10 - Produções Premiadas em Festivais Nacionais 
PRODUÇÃO PREMIAÇÃO 

Curupira – Júnior Rodrigues Festival de Cinema do Piauí 

Raiz dos Males – Heraldo Daniel Festival de Cinema de Belém 

Festival de Cinema de Rondônia 

Nas Asas do Condor – Cristiane Garcia Festival de Cinema de Rondônia 

Festival de Cinema de Brasília 
                  Fonte: SINDCINE, 2012 
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De 2000 a 2012 foram realizadas diversas atividadesque fomentaram o setor 

audiovisual, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 11 - Realizações de Eventos Audiovisuais - Governo do Estado – 2000/2012 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Concurso Um Amazonas 10 

Concurso Curta 4 05 

Amazonas Film Festival 05 

Festival Amazonas Filmes 03 

Longa Metragem 07 

Mostra de Cinema Amazonense 12 

Festival Um Amazonas 11 

Festival Curta 4 08 

Mostras Etnográficas 04 

Mostra Cinema Alem da Imagem 04 

Festival Cine Curupira 02 
                                              Fonte: SINDCINE, 2011 

 

Abaixo segue a tabela que mostra a premiação obtida pelas produções regionais.  
 

Tabela 12 - Prêmio de Edital para Produção de Filme - MINC 
PRODUÇÃO PREMIAÇÃO 

Cachoeira – Sérgio Andrade Edital para Curta 

A Floresta de Jonatas – Sérgio Andrade Edital para Longa Metragem 

Janela de Sonhos – Izis Negreiros Edital para Curta 
                  Fonte: SINDCINE, 2012 

 

Apesar de tais premiações, as produções locais ainda aparecem de forma pequena em 

festivais, mostras nacionais e internacionais e praticamente nenhuma no mercado audiovisual. 

Os prêmios conquistados em festivais, mostras e editais não representam a categoria por 

serem pontuais. Há necessidade de aplicação de políticas de formação e qualificação técnica 

nas áreas de fotografia, roteiro, produção, direção de arte, elaboração de projetos e criação, a 

fim de dotar a cidade de profissionais aptos para atuarem no setor audiovisual.  Nos editais 

nacionais ainda há maior concentração de contemplados na região sudeste. A inscrição de 

realizadores regionais em editais nacionais também é insuficiente. 
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Literatura 
 

Os movimentos literários em Manaus, capitaneados por jovens escritores da época, 

têm em seus registros várias tentativas de organizar instituições literárias, como a Sociedade 

Atheneu das Artes, em 1874; a Crisálida Literária, em 1887 e a Sociedade União e Progresso, 

em 1891. Mas foi em 1918, por meio da iniciativa de Benjamim Lima, Péricles Moraes e José 

Chevalier que foi fundada a Sociedade Amazonense de Homens de Letras, que teve como 

primeiro presidente o médico Adriano Jorge. A Sociedade Amazonense de Homens de Letras 

atualmente é intitulada Academia Amazonense de Letras, que já se avizinha de seu 

centenário, sendo a instituição literária mais antiga e conceituada do Amazonas, reunindo os 

mais importantes intelectuais, artistas e escritores do estado. Outro movimento importante foi 

o Clube da Madrugada, iniciado em 1954, na Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus, sob 

um Mulateiro (calycophyllumspruceanum). O Clube da Madrugada, dentre outras atividades 

artísticas, tinha na literatura uma poderosa arma para divulgar suas ideias libertárias e 

pensamentos de vanguarda, como, por exemplo, as obras publicadas aos domingos no 

periódico “O Jornal”, sob a chancela de “Caderno da Madrugada”. 

 

Na contemporaneidade, as ações voltadas ao estímulo literário partem tanto do poder 

público como da iniciativa privada. No âmbito público estadual, por meio da Secretaria de 

Estado da Cultura (SEC), podemos listar a Bienal do Livro do Amazonas, o Programa Mania 

de Ler e o Programa de Apoio às Artes (PROARTE). Esses eventos ocorrem por meio de 

editais com linhas de financiamento para escritores e proponentes com iniciativas voltadas ao 

setor.  

 

No âmbito público municipal podemos destacar as ações do Conselho Municipal de 

Política Cultural (Concultura), que tem os programas Prêmios Literários Cidade de Manaus e 

Prêmio Literário Mário Ypiranga Monteiro - Conte a História de Seu Bairro. Da mesma forma 

também cabe citar o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC) da Fundação Municipal 

de Cultura e Artes (Manauscult) nas edições de 2009 e 2011, na qual a linha de financiamento 

à literatura contemplou projetos com iniciativas de incentivo à leitura, edição de livros e 

quadrinismo.  

 

O setor literatura teve um aumento substancial de recursos em 2011 em relação a 

2009, passando de R$70.000,00 para R$110.000,00, tendo 57,14% de crescimento. Observa-

se também que o incentivo à leitura e ao quadrinismo obteve um crescimento de 100% e para 
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edição de livrosde 50%, ou seja, o valor de incentivo à leitura e ao quadrinismo passou de 

R$5.000,00 para R$10.000,00 e o incentivo à edição de livros de R$60.000,00 para 

R$90.000,00. Segue abaixo a tabela que demonstra a disponibilidade orçamentária no PAIC 

pra os anos de 2009 e 2011. 

 

Tabela 13 - Investimento do PAIC em Literatura,  
Edição de Livros e Quadrinismo – 2009/2011 

 
LITERATURA 2009 2011 

INCENTIVO À LEITURA 5.000,00 10.000,00 

EDIÇÃO DE LIVROS 60.000,00 90.000,00 

QUADRINISMO 5.000,00 10.000,00 

TOTAL 70.000,00 110.000,00 
         Fonte: Manauscult, 2012 

 
 
A participação do setor de literatura no programa PAIC obteve um 

crescimento de 7,04% em 2009 para 9,13% em 2011, como é possível observar no 
gráfico abaixo: 

 
Gráfico 7 - Investimento do PAIC em Literatura – 2009/2011 

 

 
                                  Fonte: Manauscult, 2012 
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Na iniciativa privada podemos destacar instituições que promovem o incentivo à 

leitura, tais como: o Serviço Social do Comércio (SESC/AM), com a realização da Feira 

do Livro; a Câmara Amazonense do Livro e Leitura (CALL), com o Festival Literário 

da Floresta (FliFloresta); o Instituto Cultural Valer, com o programa Quarta Literária; o 

Instituto Navegando e Lendo, com o projeto Navegando e Lendo; o Clube Literário do 

Amazonas (CLAM), com ações de debates, pesquisas e encontros realizados no Dia do 

Poeta; o Movimento Sirrose e outros escritores alternativos e independentes; o Amazon 

Sat, com o programa de TV Literatura em Foco e a TV UFAM, com o programa Livros 

e Ideias. Destaca-se também a iniciativa empreendedora dos Sebos da Praça da Polícia 

que, por meio da troca, compra e venda de livros usados incentivam a leitura.   

 

O setor literário em Manaus compõe-se de editores que atuam na produção de 

livros regionais; livreiros que atuam na circulação e comércio do livro e os leitores que 

participam dos eventos promovidos pelo setor, com o seguinte perfil intelectual: 

escritores, professores, alunos e jornalistas.  

 

O potencial econômico do setor é crescente e pode ser verificado pelo 

crescimento do número de leitores e de pessoas que participam das atividades e eventos 

do setor. A importância na economia local se configura principalmente pela geração de 

emprego e renda. São centenas de profissionais, dos diversos níveis, que participam do 

mercado editorial local. 

 

Música  
 

 

A música produzida em Manaus sempre foi diversa. Da chamada música clássica, ou 

erudita, um dos nomes mais importantes foi o do maestro e compositor amazonense Cláudio 

Santoro. O artista usou, em alguns momentos, elementos da música folclórica e de vanguarda 

nas suas composições. O Teatro Nacional de Brasília leva o nome de Santoro, seu mais ilustre 

regente e, em Manaus, há um liceu de ofícios com seu nome. 

 

A ópera, gênero teatral que tem na música o seu principal condutor poético, fez da 

cidade de Manaus a sua morada com a criação do Festival a Amazonas de Ópera, considerado 

o maior na América Latina. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de 

Cultura (SEC), implementou a partir do ideário de festival, um projeto de base de formação de 
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músicos e plateia, com a criação da Orquestra Amazonas Filarmônica e outras pequenas 

orquestras, como a Orquestra de Câmara do Amazonas, a Orquestra Experimental da 

Amazonas Filarmônica, a Orquestra Jovem Floresta Amazônica e a Orquestra Encontro das 

Águas. 

 

Posteriormente houve a criação da Orquestra Jazz Band, Orquestra de Flautas, 

Orquestra de Violões, Orquestra de Cordas, todas também da SEC. A prefeitura de Manaus 

também criou a sua orquestra, a Orquestra Sinfônica de Manaus, cuja duração foi curta. Hoje 

a prefeitura mantém a orquestra Big Manaus Band, composta por artistas amazonenses. Isto 

tudo se deu graças à intensificação do ensino de música no Liceu de Ofícios Cláudio Santoro 

e, ainda, dos graduados nas faculdades de música da Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).  

 

Os corais estão presentes em Manaus e são mantidos tanto pelo poder público, como 

pelo setor privado. Tais corais são: Coral do Amazonas da SEC, Coral Vozes da UFAM, 

Coral da UEA, Coral da Recofarma (Coca-Cola), Coral dos Correios do Amazonas, Coral 

João Gomes Júnior, Coral Petrobrás Amazonas, Coral da TV Amazonas e Madrigal 

Amazonas da Faculdade La Salle. 

 

No que diz respeito ao ensino da música, há cursos livres particulares e cursos livres 

que são oferecidos pelas faculdades de música da UEA e UFAM e de outros espaços públicos. 

Os espaços culturais que têm cursos livres são: Liceu de Ofícios Cláudio Santoro, Casa de 

Música Ivete Ibiapina, ambos da SEC, e Centro Cultural Aníbal Beça, da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED). A UFAM e a UEA mantêm cursos de graduação que 

formam licenciados e bacharéis. A Associação Batukada é o único ponto de cultura que 

oferece cursos musicais gratuitos à população em geral. 

 

No campo da música popular brasileira produzida no Amazonas vários são os nomes 

que despontam, seja no cenário regional, nacional ou internacional. Vários artistas têm 

composições consideradas de sucesso no Brasil e ainda há os que integram orquestras 

importantes, como a Filarmônica de São Paulo.  
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Em Manaus, há variados ritmos e manifestações musicais, como: a música de 

“beiradão”, toadas de boi-bumbá, samba, pagode, brega, forró, sertanejo, gospel, rock, jazz, 

blues e rap (elemento musical do hip hop). 

Quanto aos festivais de música, o Festival Universitário de Música (FUM), embora 

extinto, foi importante na disseminação da música regional, além de palco de grandes atrações 

nacionais que por aqui passaram. O pátio da Escola Nilton Lins também foi importante nesse 

sentido, pois permitiu a criação de outros festivais como o Festival de Toadas pela Prefeitura 

Municipal e que ainda hoje é apreciado pela população.  

 

Alguns anos atrás ocorreram grandes festivais, como o festival de rock, denominado 

de “Festival do Lixo”, realizado na década de 1970, na praia da Ponta Negra, e o “Festival 

Fronteira Norte”, maior encontro de “roqueiros” da região norte, que foi realizado da década 

de 2000 e teve em três edições. Vale ressaltar, ainda, os festivais menores que foram 

promovidos nos bairros ou no centro da cidade, a exemplo, dos festivais independentes de 

rock muito presentes nas décadas de 1990 e 2000. 

 

O Festival Amazonas de Música e Festival de Jazz, promovidos pela SEC, já 

despontam com proeminência no cenário local. Vários são os artistas que inscrevem seus 

trabalhos nas mostras competitivas e não competitivas e a qualidade das canções e dos 

intérpretes é sempre algo a ser ressaltado. A SEC também promoveu a primeira edição do 

Festival Amazonas de Rock em parceria com o festival já existente, denominado Grito Rock. 

 

Em Manaus, existem três organizações que representam o setor de música: a Ordem 

dos Músicos do Amazonas (OMB-AM), o Sindicato dos Músicos do Amazonas (SINDMAM) 

e a Cooperativa Tipiti. Ainda há o Fórum Permanente de Música reúne profissionais da 

OMB-AM, SINDMAM e Cooperativa Tipiti, que são ligados à cadeia produtiva da música. O 

Fórum foi o responsável pelas reuniões setoriais de música, nas quais foram propostos três 

pontos para nortear as políticas públicas para a área: Difusão, Formação e Investimentos. 

 

No Programa PAIC 2011, da ManausCult, houve uma diminuição de recursos para 

fomento no setor da música na ordem de 35% em relação ao mesmo programa de 2009, sendo 

considerada uma forte queda nos recursos totais para produção musical, prensagem de CD e 

DVD, concertos didáticos e oficinas e workshops. Apenas o fomento para produção de shows 

manteve-se no mesmo patamar de R$ 60.000,00 entre o período analisado. 
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O gráfico abaixo permite visualizar a forte queda de recursos para fomento no setor 

Música, com exceção de produção de shows que se manteve estável. A participação no 

programa PAIC por parte do setor Música representou 30,21% e 16,18% para 2009 e 2011 

respectivamente em relação ao total de recursos disponibilizados para fomento nos anos 

analisados. 

 

Gráfico 8 – Queda de Recursos para o Setor de Música 2009/2011 

 

      
   Fonte: Manauscult, 2012 
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japoneses, judeus, americanos, africanos, dentre outros. No entanto apesar das influências, 

mantém em sua essência características herdadas dos nossos ancestrais, os indígenas, 

utilizando no preparo dos pratos regionais temperos da região, tendo como base principal o 

pescado. As principais espécies consumidas são o tambaqui, tucunaré, pirarucu, matrinxã, 

surubim, curimatã, pescada, que são considerados os mais requintados, o jaraqui, pacu e 
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sardinha, os mais populares e a piranha, bodó, surubim e pirarara, os mais exóticos. Esses 

peixes podem ser servidos fritos, assados ou cozidos.  

 

Os pratos mais populares são a caldeirada, peixe frito com baião-de-dois e vinagrete, 

escabeche, moqueca, guisado, assado de brasa e o pirarucu de casaca. A maioria dos pratos é 

acompanhada, basicamente, por pirão, feito com farinha de mandioca cozida no próprio caldo 

de peixe, arroz ou baião-de-dois, farinha do uarini, vinagrete, feito à base de cheiro verde 

(coentro, cebolinha e chicória) e molho de pimenta murupi ou molho de tucupi (molho 

amarelado feito a partir da fermentação do suco da mandioca). Há poucos restaurantes 

regionais na cidade e poucos funcionam à noite. No entanto, há uma diversidade de 

restaurante com as cozinhas nacionais e internacionais, fastfoods americanos e bares 

oferecendo todo o tipo de comida e petiscos.  Alguns buscam formas de utilizar os produtos 

locais nas refeições, inovando na criação de novos pratos, acrescentando o regional ao 

clássico para aproveitar o que a região tem a oferecer. 

 

Além do pescado, a gastronomia local é rica em variedades de frutas da região o que 

abre oportunidades para as mais diversas experiências quando o assunto é gastronomia. As 

frutas complementam o cardápio do manauara, podendo ser consumidas ao natural ou em 

forma de sucos, doces, geleias e sorvetes. Entre as mais apreciadas estão o ingá, a pitomba, o 

cupuaçu, o camu-camu, o maracujá do mato, o tucumã, o taperebá, a pupunha, o araçá-boi, o 

biribá, o abiu, o buriti, a bacaba, o açaí, o patauá e conhecido guaraná da Amazônia. Esses 

produtos são fortemente utilizados nos chamados “cafés regionais”, uma tradição dos 

moradores de Manaus espalhados pela cidade. Esses cafés tem estruturabem simples, sendo 

que a maioria funciona em tendas cobertas por lonas. Há ainda choupanas feitas com toras de 

madeiras e cobertas por palha, imitando a típica moradia do caboclo das margens dos rios, o 

tapiri. E, por último, destacam-se empreendimentos grandes, bem estruturados, similares a 

restaurantes, recebendo, inclusive, serviço de buffet regional para casamento realizado pela 

manhã. As maiores dificuldades do setor são a sazonalidade da produção agrícola e a logística 

dos produtos, que são produzidos, na maioria das vezes, por comunidades rurais onde o 

acesso é difícil, principalmente no período da seca.   

 

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-AM) é a entidade 

nacional, sem fins lucrativos, responsável em agregar os empresários do setor e auxiliá-los na 

busca da profissionalização e a obter sucesso em suas empresas. A ABRASEL possui 138 
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associados em Manaus, sendo: 29 pizzarias, 65 restaurantes, 6 cafés, 9 churrascarias, 6 

fastfoods, 11 confeitarias, 10 clubes bar e 1 sorveteria. Esse quantitativo não é a realidade de 

Manaus, sendo assim, vê-se a importância de um mapeamento dos bares, restaurantes, 

quiosques e toda a infraestrutura gastronômica da cidade. A associação tem dificuldades em 

realizar levantamento sobre os inúmeros restaurantes, bares, cafés, sorveteria, entre outros, 

que existem na cidade, principalmente os que estão localizados nas comunidades ribeirinhas.  

 

A ABRASEL oferece vários benefícios aos seus associados, como: Consultoria em 

Contabilidade; Auxíliona tramitação dos processos judiciais trabalhistaspor meio da 

Comissão de Conciliação Prévia; Cursos dentro do Programa Qualidade na Mesa; 

Participação em eventos promocionais como o Brasil Sabor e os festivais de Sabor que 

acontecem nos estados; Promoções: seminários, cursos e palestras, mini-feiras e stands em 

feiras do setor nos estados; Descontos em eventos, como no Congresso Nacional da Abrasel e 

feiras em geral; Assinatura da revista Bares & Restaurantes; Divulgação dos Associados e 

suas promoções nos sites das seccionais; Participação nos guias elaborados pela associação; 

Divulgação junto ao setor turístico, mídia e sociedade, visando promover e melhorar a 

imagem do segmento; Publicação do Guia Gastronômico;Placa de diferenciação aos 

associados da ABRASEL; Qualificação e capacitação de mão de obra do setor de alimentação 

por meio da Escola de Gastronomia Manaus Sabor; Projeto Papa Óleo; Projeto Restaurante 

Inteligente; Publicação do Livro Segredos dos Chefs. 

 

Quanto à formação, Manaus dispõe de instituições privadas de ensino técnico e 

superior na área da gastronomia, como: Universidade Nilton Lins (UniNilton Lins), com o 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia; Faculdade Metropolitana de Manaus 

(FAMETRO), com o Curso de Gastronomia: Alimentação e Nutrição; Centro de Ensino 

Superior do Amazonas (CIESA), com o Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com cursos de Gastronomia, 

Preparação e Cortes de Salada, Preparação de Sanduíches Quentes e Frios, Manipulação e 

Segurança de Alimentos e Culinária para Executivos; Centro de Gastronomia da Amazônia 

(CEGAM), localizado no Studio 05, que é referência na produção, treinamento e estudo da 

culinária amazônica.  

 

Em Manaus acontecem vários eventos gastronômicos importantes, como:concurso 

Comida Di Buteco, criado pelo carioca Eduardo Maya e realizado pela Rádio Gerais FM de 
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Belo Horizonte, em parceria com outros municípios, ocorrendo em 16 cidades do Brasil 

simultaneamente; Festival de Gastronomia Sabor Brasil e Festival Bar em Bar, que realizados 

pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), sendo o último o maior 

festival de bares do Brasil, acontecendo simultaneamente em mais de 500 bares, nos 26 

estados e Distrito Federal. 

 

No cardápio matinal do manauara encontra-se grande parte dos sabores e aromas da 

Amazônia e da cozinha brasileira tradicional como: café com leite quente, acompanhado de 

pão francês com tucumã e queijo coalho (também chamado de x-caboquinho), tapioca, bolo 

de macaxeira, pupunha, banana pacovã frita, cuscuz de milho, mingau de banana e tapioca, 

mungunzá, além de doces, geleias e sucos das mais variadas frutas regionais. 

 

Culturas Populares: 

 
A cultura popular em Manaus se mostra de forma híbrida, na medida em que temos 

uma história dos povos pré-colombianos, dominação europeia, imigrações e migrações. Hoje 

há a presença das respectivas culturas populares: grupos folclóricos, música popular, escolas 

de samba, capoeira, maracatu, grupos musicais indígenas, samba de roda, marujada, hip hop, 

pastorinhas, e dentre outras formas de manifestações culturais de caráter popular. 

 

As manifestações religiosas são variadas nas zonas rurais e urbanas de Manaus. 

Podemos citar as que têm maior visibilidade, bem como: a Marcha para Jesus, dos 

evangélicos; os festejos santos da igreja católica; procissão fluvial de São Pedro; 

comemorações da Padroeira de Manaus, Nossa Senhora da Conceição. 

Para delimitação do diagnóstico, descrevem-se abaixo as culturas populares de maior 

abrangência em Manaus, bem como: folclore, Carnaval e os grandes eventos, promovidos 

pelo governo do Estado e prefeitura, considerados populares. 

 

Folclore 

 

As manifestações folclóricas estão presentes na música, dança, literatura, mitos e 

lendas, artesanato, e tradições populares. Os estudos sobre o folclore de Manaus devem-se, 

primeiramente, ao Robert Ave-Lallemant no século XIX, Mário Ypiranga Monteiro, André 

Vidal de Araújo, Moacir Andrade e Alvadir Assunção e Alvatir Silva nos séculos XX e XXI. 

Todos publicaram livros, ensaios ou pesquisas voltadas ao folclore. 
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O Festival Folclórico de Manaus começou em 1946, mas somente foi considerado 

como contagem de I Festival, em 1957, realizado na Praça General Osório, com investimentos 

da prefeitura e iniciativa privada. A Praça General Osório foi o primeiro local do festival, 

depois mudado para Colina, Parque Amazonense, Estádio Vivaldão, Bola da Suframa, 

Estacionamento do Estádio Vivaldão, Sambódromo e, finalmente, para o Centro Cultural dos 

Povos da Amazônia - CCPA desde 2005 (antiga Bola da Suframa). Hoje o festival é 

patrocinado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura - SEC, como 

Festival Folclórico do Amazonas. 

 

Há quatro associações de grupos folclóricos em Manaus: Associação dos Grupos 

Folclóricos do Amazonas - AFGAM, Associação dos                                                                                             

Grupos Folclóricos de Manaus - AGFM, Liga Independente dos Grupos Folclóricos de 

Manaus – LIGFM e Associação Movimento Bumbás de Manaus, possuindo mais de 175 

grupos filiados. Esses grupos são de boi-bumbás, garrotes, cirandas, tribos indígenas, 

cacetinhos, quadrilhas, pássaros, danças nordestinas, danças internacionais e danças regionais. 

Os principais bois-bumbás de Manaus são: Brilhante, fundado em 1982, Corre Campo, 

fundado em 1942, e Garanhão, fundado em 1991.  

 

Carnaval 
 
 

O carnaval de Manaus remonta-se ao final do século XIX, estritamente nos salões, 

passando para as ruas no decorrer do século XX. O carnaval foi agregando outras 

manifestações rítmicas até chegar o que vemos hoje nas ruas, salões, desfiles de escolas de 

samba, etc. Atualmente em Manaus, há os desfiles das escolas de samba, as bandas e blocos 

de carnaval nos bairros e no Centro, e o Carnaboi, o boi-bumbá no período de carnaval. 

 

A primeira Escola de Samba, nos anos 40 do século XX, foi a Escola de Samba Mista da 

Praça XIV. O primeiro desfile oficial das escolas de samba em Manaus ocorreu em 1947. Até 

1979 os desfiles eram realizados na Avenida Eduardo Ribeiro. De 1980 a 1990 passou a ser 

realizado na Avenida Djalma Batista. A partir de 1992 um local próprio foi inaugurado para 

os desfiles e outros eventos, o Centro de Convenções - Sambódromo.  
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Atualmente há oito escolas no grupo especial, sete escolas no grupo de acesso A, seis 

escolas no grupo de acesso B, e cinco escolas no grupo de acesso C. As escolas do grupo 

especial são: Grêmio Recreativo Escola de Samba – GRES Unidos do Alvorada, fundada em 

1995; GRES Mocidade de Independente de Aparecida, fundada em 1980; GRES 

BalakuBlaku, fundada em 1977; GRES A Grande Família, fundada em 1986; GRES 

Presidente Vargas, fundada em 1986; GRES Reino Unido da Liberdade, fundada em 1981; 

GRES Sem Compromisso, fundada em 1979; e  GRES Vitória Régia, fundada em 1975. A 

organização e representação das escolas é a Associação do Grupo Especial de Escolas de 

Samba de Manaus – AGEESMA. 

 

Eventos populares promovidos pelo poder público 
 

 

Os eventos populares anuais promovidos pelo Governo do Estado, por meio da SEC, 

são o Carnaval, apoiando a AGEESMA na realização dos desfiles das Escolas de Samba, 

Desfile de Fantasias, Batalha de Confetes, Baile Infantil, Carnaboi, Carnaval do Povo nos 

bairros, Festival Folclórico do Amazonas e finaliza com o Concerto de Natal, em dezembro.  

 

Ainda há o evento Mostra de Cultura Popular, realizado pelo Fórum de Cultura 

Popular do Amazonas e pela SEC. A primeira edição foi em 2010, no Largo Mestre Chico, e 

em 2011, no Teatro Amazonas. A mostra é resultado de pesquisas realizadas pela SEC sobre 

as expressões populares no interior do estado. O objetivo da mostra é “festejar, difundir, 

valorizar e discutir as culturas populares do Amazonas, assim como discutir as políticas 

públicas”. Participam da Mostra várias manifestações populares do interior do Estado e da 

capital, bem como: gambá, capoeira, maracatu, frevo, hip hop, grupos musicais quilombolas e 

indígenas, tambor de crioula, tambor de mina, samba de roda, samba de caboclo, marujada, 

lundu e pastorinhas. 

  

Por parte da Prefeitura de Manaus, há os eventos Arraial da Cidade e Boi Manaus, 

promovidos pela Fundação Municipal de Turismo (ManausTur),e a Virada Cultural, 

promovida pela Fundação Municipal de Cultura e Arte – ManausCult. O Arraial da Cidade é 

sempre realizado no mês de maio desde 2005. O Boi Manaus é promovido em parceria com 

outras secretarias do município e tem o apoio da iniciativa privada. O evento comemora o 

aniversário de Manaus, no dia 24 de outubro, sendo sempre realizado no Sambódromo. A 

Virada Cultural tem por objetivo promover uma programação cultural em várias partes da 
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cidade durante 24 horas. Ainda há os arraiais e festivais folclóricos que ocorrem em diversos 

bairros e também são patrocinados pela Prefeitura.  

 
 
Povos e Comunidades Tradicionais: 
 
 
Indígenas 
 
 

“Estritamente temos que reconhecer que 
não só os índios que chegaram em 
Manaus, foi a cidade e seus habitantes que 
vieram se instalar nas terras dos índios.” 
(Roberto Bernal, 2009). 
 

 
Até o ano de 1.500 havia cerca de 5 milhões de indígenas no Brasil, hoje há cerca de 

817 mil indígenas de 220 etnias, falantes de 180 línguas, o que significa 0,4% da população 

brasileira. Os povos mais numerosos são os Tikuna, os Guarani e os Caiagangue (FUNAI). 

No estado do Amazonas existem aproximadamente 120 mil indígenas distribuídos nos 62 

municípios, agrupados em 64 povos indígenas (FEPI), sendo o estado onde há mais 

concentração de indígenas, incluindo o povo mais numeroso do Brasil, os Tikuna.  

 

Dados do IBGE, de 2000, indicavam 7.893 indígenas na área urbana de Manaus, em 

2010 esse número caiu para 4.040 (Anexo 1). A Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira (COIAB), em 2001, informou uma população entre 15 a 20 mil. A 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), em 2010, indicou 10 mil, mas informações da 

União dos Povos Indígenas de Manaus (UPIM) estipulou um de número em 60 mil indígenas.   

As etnias presentes nas zonas urbana e rural de Manaus são diversas. As mapeadas 

foram: Apurinã, Arara, Arapasso, Aviana, Barassana, Baré, Baniwa, Deni, Dessana, 

Kambeba, Karapanã, Krikati, Kokama, Macuxi, Marubo, Mayoruna, Miranha, Munduruku, 

Mura, Piratapuia, Sateré-Mawé, Siriano, Tariano, Tikuna, Tukano, Tuyuca, Wai-Wai, 

WaimiriAtroari, Wanano e Yanomami. As etnias mais numerosas são Tikuna, Tukano e 

Sateré-Mawé, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Entretanto, para o IBGE 

(2010), há povos mais numerosos são os Baré, em seguida os Sateré-Mawé, e os Tukano. 

 

Esses indígenas são encontrados residindo em variados bairros ou na forma de 

comunidades. Muitos participam de associações, nas quais fortalecemas reivindicações junto 
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às instituições governamentais. Há numerosas associações que agregam diferentes etnias ou 

podendo representar apenas uma etnia. Em 2012 foi criada a Coordenação das Organizações 

Indígenas do Estado do Amazonas – COIPAM, que tem por objetivo coordenar e representar 

os povos e organizações indígenas do Amazonas. 

 

Os indígenas que vivem em forma de comunidade na área urbana residem nos bairros 

Cidade de Deus, Redenção e Tarumã. Há duas comunidades Sateré-Mawé, a Y´apyrehyt e a 

Waikiruque estão situadas no bairro da Redenção. A comunidade Wotchmaucü, dos Tikunas, 

está localizada no bairro Cidade de Deus. Ainda há uma comunidade ocupacional de treze 

etnias no bairro Tarumã, denominada pelos indígenas de “Bairro das Nações Indígenas”. 

Portanto, são apenas essas comunidades da cidade que realizam atividadesna área da 

educação, bem como atividades culturais, encontros das associações e produção de artesanato 

para comercialização. 

 

Segundo dados da SEMSA (2010) e dados cedidos por indígenas, as comunidades da 

área rural estão localizadas ao longo do rio Negro, no igarapé Tarumã-Açu, no igarapé 

Tarumã-Mirim e no rio Cuieiras. No rio Negro estão as comunidades Arara (Baré), São João 

(Dessana e Tukano) e Terra Preta (Baré, Baniwa, Tukano e Tariano). No rio Tarumã-Açu 

existem as comunidades dos Sateré-Mawé Inhan-Bé, Gavião e Hywy, a comunidade Rouxinol 

(Tuyuca, Barassano e Dessana) e a comunidade Yupyrunga (Carapãna). No Tarumã-Mirim há 

a comunidade São Sebastião (Baré). Ao longo do rio Cuieiras há as comunidades Três Unidos 

(Kambeba e Tikuna), Nova Canaã (Baré), Tikuna e Kambeba), Nova Esperança (Baré), Boa 

Esperança (Baré e Tukano) e Barreirinha (Baré, Tukano e Kambeba). Ainda há indígenas 

residindo próximo às estradas, como por exemplo, os Dessana, Tuyuca, Kokama e Tukano na 

BR 174 e indígenas Sateré-Mawé na AM 010. 

 

Quanto às políticas públicas específicas, em 2006iniciou-se o “Projeto PuKaa - Mãos 

da Mata”, da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEMDEL), hoje 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRAD). O projeto durou até 2008 e fez parte 

do "Programa Municipal de Artesanato" para apoiar o comércio de artesanato das etnias que 

residem em Manaus. A Feira PuKaa era realizada mensalmente na Praça da Saudade, na qual 

havia apresentação musical, gastronomia e venda de artesanato.  
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Há uma ausência de espaços para apresentações artísticas, exposições e ponto de 

encontro das etnias, tanto por parte do governo quanto da prefeitura. O Centro Cultural dos 

Povos da Amazônia (CCPA), da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), foi criado para 

valorizar e difundir a cultura e os conhecimentos dos povos amazônicos, ou seja, esperava-se 

que o centro pudesse ser ponto de conexão entre os povos que vivem na cidade, mas não é o 

que ocorre. Há apenas duas malocas de exposição externa com guias indígenas e o acervo de 

exposição indígena do Museu do Homem do Norte que faz parte do CCPA.       

 

Manaus tem quatro museus etnográficos que representam alguns povos indígenas do 

Amazonas, dentre eles são: Museu Amazônico do âmbito federal, Museu do Homem do Norte 

do âmbito estadual, Museu do Índio e Museu Waimiri-Atroari do âmbito privado. Só no 

interior do Amazonas que há um museu comunitário gerido pelos índios Tikuna, o Museu 

Magüta em Benjamin Constant, que foi criado como estratégia de valorização e resistência da 

etnia perante os problemas enfrentados com instituições e com a sociedade envolvente.  

 

A prefeitura de Manaus ainda não tem uma secretaria específica para assuntos 

indígenas, mas conta com a Gerência de Educação Escolar Indígena da Secretaria de 

Municipal de Educação (SEMED), a Gerência de Promoção dos Direitos das Minorias Étnicas 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e a Gerência 

de Qualificação e Inserção das Minorias e Gênero na Secretaria Municipal de Trabalho e 

Renda (SEMTRAD). (Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2011).  

 

Por parte do governo estadual há a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas 

(SEIND), antiga Federação dos Povos Indígenas (FEPI), que é gerida por um indígena, 

Bonifácio José Baniwa. Essa secretaria foi criada pela Lei número 3.403, de 7 de julho de 

2009 para formular e implementar a política de etnodesenvolvimento, com vistas ao 

fortalecimento das organizações tradicionais e das organizações das comunidades indígenas.  

 

Comunidades Rurais e Ribeirinhas 
 

A população rural organizada em comunidades que carregam história e culturas 

tradicionalmente diferenciadas está presente por toda a Amazônia. Na zona rural do município 

de Manaus, as comunidades estão bastante envolvidas com o meio ambiente e o uso dos 

recursos naturais, mantendo práticas culturais específicas. 
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O termo ribeirinho é uma classificação dada a moradores que residem próximo a rios e 

igarapés, que vivem da extração e do manejo dos recursos florestais e aquáticos e da 

agricultura familiar. Popularmente muitos desses ribeirinhos são chamados de caboclos, 

havendo ainda controvérsias sobre esse termo institucionalizado na década de 30, do século 

XX. Inicialmente o termo caboclo esteve ligado à mestiçagem do branco com o índio e, 

posteriormente, foi reformulado como sendo uma categoria de classificação social e não 

biológica.  

 

Muitos habitantes da zona rural não se identificam enquanto caboclos, nem como 

ribeirinhos, mas como agricultores, pescadores, seringueiros, extrativistas etc. Trataremos 

aqui os agrupamentos humanos da zona rural de comunidades rurais e ribeirinhas, que muitas 

vezes, no município de Manaus, transitam entre a vida rural e urbana.                                                                                         

 

Dados do IBGE (2010) indicam que demografia rural está estimada em 9.133, 

representando 0,5% dos habitantes do município. Essa população, segundo o Fórum 

Permanente das Comunidades Rurais e Ribeirinhas de Manaus (FOPEC), está localizada em 

80 comunidades da zona rural. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manaus, Iranduba e 

Careiro afirma que o senso do IBGE não abrange toda a zona rural, pois o número de 

habitantes pode estar por volta de 80 mil. Portanto, ainda não há consenso sobre a demografia 

rural. E não há dados específicos do número de ribeirinhos distribuídos às margens dos 

igarapés e rios. 

  

Segundo ainda o Sindicato, as comunidades rurais estão distribuídas nas áreas que 

abrangem o rio Negro, rio Cuieiras, igarapé Tarumã-Mirim e igarapé Tarumã-Açu, rio 

Amazonas, estradas BR 174 e AM 010. Algumas dessas comunidades estão em Áreas de 

Preservação Ambiental (APA), Área de Preservação Permanente (APP), Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e outras modalidades de Unidades de Conservação que 

não permitem legalmente a residência de populações humanas.  

 

As comunidades estão organizadas em associações e demais formas de 

representação, suas duas maiores são o Sindicato e a FOPEC. Em algumas há presença de 

escolas, sobretudo escolas de ensino fundamental pertencentes à Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED). Os elementos em comum da zona rural são os calendários anuais ligados 

a datas comemorativas, festejos religiosos e eventos específicos que podem representar a 
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particularidade de cada comunidade. Comumente os calendários anuais das comunidades se 

referem ao dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia dos professores, datas cívicas, 

aniversário da comunidade, festa da associação, natal, arraiais e festivais específicos. Além 

disso, possui forte presença de igrejas, tanto católicas como evangélicas com seus festejos 

religiosos. 

Há atividades culturais desenvolvidas pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus em 

algumas comunidades rurais, como o Festival Canta Tarumã, Biblioteca Comunitária e a 

escola de música “Pequenos Flautistas da Periferia”, destinadas às crianças. O Festival Canta 

Tarumã estimula a reflexão sobre questões socioambientais, valorização de novos poetas e 

compositores que apresentem tema sobre a Amazônia. O festival já teve quatro edições com 

um público estimado de três mil pessoas. 

 

Não há uma publicação dos aspectos históricos, econômicos, sociais e culturais de 

todas as comunidades rurais, existindo apenas uma produção acadêmica bastante extensa 

sobre a ruralidade metropolitana de Manaus, mas todas são sobre comunidades específicas ou 

as que estão situadas às margens de determinado rio ou igarapé. Há também trabalhos 

institucionais e técnicos localizados, mas não há mapeamento completo. Pode-se deixar como 

ação do PMC de Manaus a elaboração um inventário cultural ou cartografia cultural de todas 

as comunidades num prazo extenso de execução. 

 

 
 
Afrodescendentes 
 

“Terra de mina-nagô, Terra de mina-nagô 
Narueira é de Mina-nagô.” (Mãe Margarida, Manaus)  

Canto Coletado por Geraldo Pinheiro, 1947. 
 
 

Há pesquisas que evidenciam a chamada “presença negra” na formação da sociedade 

manauara, contradizendo o senso comum de que houve pouca presença e visibilidade. A 

presença negra em Manaus iniciou-seno período da colonização e foi reforçada no século 

XIX. Havia os negros escravizados, os chamados “africanos livres”, e os que vieram de outros 

lugares do Brasil após a abolição, em 1888. Muitos se dispersaram para o interior do Estado e 

formaram quilombos situados ao longo dos rios Negro e Madeira. Os quilombos foram uma 

forma de resistência e ainda se fazem presente no interior do Estado, como os do município de 

Barreirinha e Novo Airão. 
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Tradicionalmente há bairros que têm trajetórias de ocupação de negros na cidade de 

Manaus (Anexo 2). O primeiro foi o Seringal Mirim, antigo lugar de seringais que depois se 

transformou em comunidade populacional de caráter afro-brasileiro. Hoje o lugar não existe 

mais, pois grandes avenidas foram construídas na localidade, nas proximidades onde se 

encontra atualmente o bairro São Jorge. Os bairros Praça 14 de Janeiro, conhecido como 

“Colônia dos Maranhenses”, Morro da Liberdade, antigo “Morro do Tucumã”, Cachoeirinha e 

Zumbi dos Palmares são os que mais têm tradições e processos de ocupação parecidos.  

 

A população negra na área urbana conta com 75.762 pessoas, de acordo com o senso 

do IBGE de 2010. O bairro que tem a maior população negra, segundo o IBGE, é o Jorge 

Teixeira, com 6.654 pessoas, em seguida o da Cidade Nova, com 4.873 e o do Novo Aleixo, 

com 3.993. No próximo senso demográfico do IBGE esse número provavelmente será maior 

dada a presença de imigrantes haitianos que chegaram à cidade a partir de 2011.  

 

Na demografia dos bairros considerados “tradicionais”, segundo o senso do IBGE de 

2010, há um número menor em relação aos bairros mais populosos de negros. O bairro Zumbi 

dos Palmares conta com 1.147 negros, Cachoeirinhacom 743, Morro da Liberdade com 532 e 

Praça 14 de Janeiro com 387 negros. 

 

Os principais movimentos sociais e associações atuantes na cidade são: Coordenação 

de Associações de Religiões Afro-ameríndias (CAARMA), Associação dos Portadores de 

Anemia Falciforme e outras hemoglobinapatias do Amazonas (APAFHAM), Fórum 

Permanente de Afrodescendentes, Movimento Afrodescendente do Amazonas, Movimento 

Amazônia Negra e Movimento Orgulho Negro. 

 

Em relação às religiões de matrizes africanas, há cerca de 400 terreiros. Alguns estão 

legalizados e associados à Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro - FENACAB. As 

atividades culturais são realizadas nos terreiros, com destaques ao Afoxé do Pai Olegário; 

Associação Cultural ToyBadé; Associação Nossa Senhora da Conceição (ANSC); grupo 

folclórico da Mãe Janete e outros grupos.  

 

As religiões de matrizes africanas estão registradas desde a década de 1940, conforme 

informação de Geraldo Pinheiro, publicada no livro “A Casa das Minas”, de autoria de Nunes 
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Pereira. De acordo com Pinheiro, “os negros organizaram os seus terreiros a fim de 

cumprirem suas obrigações”. Essas casas eram denominadas de “batuques” e “tambores”. 

 

Os principais eventos religiosos são: 20 de novembro, com a realização de seminários 

e encontros; 8 de novembro, onde participam todos os movimentos unificados, quando é 

realizada a festa de Oxum; dia19 de janeiro, quando ocorre a festa de Xapanã; 11 de fevereiro, 

com a festa de Omolu; 23 de abril, com a feijoada de Ogum; 31 de dezembro, com a festa de 

Iemanjá, mas também existem Casas de Santo que possuem calendário próprio. 

 

Há um projeto do Movimento Orgulho Negro que foi apresentado à Secretaria de 

Estado de Cultura (SEC) de transformar a área onde se realiza os festejos de São Benedito, no 

bairro Praça 14 de Janeiro, em Centro Cultural da Negritude da Praça 14. O centro abrigaria 

capela, biblioteca e espaço para apresentações. Entretanto, o projeto nunca foi implantado 

devido à resistência dos moradores quanto a não demolição das casas para a construção do 

centro (SILVA, 2006). Houve também um pleito que foi levado à Câmara Municipal de 

Manaus para a construção do Parque dos Orixás, no qual todas as religiões de matrizes 

africanas pudessem se reunir, mas ainda não foi aprovado. Até hoje não há espaço público 

para o setor afrodescendente. 

 

A prefeitura de Manaus ainda não tem uma secretaria na qual haja uma pasta para 

assuntos afrodescendentes, porém conta com algumas políticas específicas, como em relação 

à educação, quando há a garantia por meio de lei do ensino da história e culturas afro-

brasileiras. 

 
A Lei 10.639/03, que contempla as questões sobre diversidade étnico-
racial altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, 
ao incluir no currículo oficial dos estabelecimentos de ensino básicos 
das redes pública e privada a obrigatoriedade do estudo da temática 
História e Cultura Afro-brasileira. Nesta proposta, os conteúdos 
referentes à temática citada devem ser ministrados no âmbito de todo 
o currículo escolar e aparecerão principalmente nas disciplinas de 
História, Língua Portuguesa e Artes (Proposta Curricular da SEMED, 
2011, p. 06). 
 

 

Há uma cadeira do setor “etnias” no Conselho Municipal de Política Cultural 

(ConCultura) desde o ano 2010, que é ocupada pelo conselheiro Adjailson Silva Figueira de 

Souza, do Movimento Afrodescendente do Amazonas. Diferente dos setores indígenas e 
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comunidades rurais, que não têm uma representação no conselho. 

 

Segundo Adjailson, o principal desafio do setor afro reside na questão da legalização 

dos grupos culturais, pois, por exemplo, ainda há muitos terreiros que não possuem 

documentação necessária para sua existência legal, o que impossibilita a aquisição de 

financiamentos e demais incentivos. Outro desafio, de acordo com ele, seria o mapeamento no 

que se refere aos terreiros existentes, aliado ao diagnóstico detalhado de cada casa, apontando 

as principais características e as potencialidades culturais e econômicas. 

 

2.3 Equipamentos Culturais Municipais 
 
          Manaus, por ter sido a principal produtora mundial de borracha entre 1880 e 1910, 

tornou-se uma das cidades mais ricas e modernas do Brasil na época. Tal riqueza se refletiu 

principalmente na construção de imponentes casarões e monumentos que se tornaram ícones 

da arquitetura Belle Époque  e hoje transformados em  equipamentos culturais. A maioria 

desses equipamentos culturais são  administrados pelo Governo do Estado do Amazonas 

como teatros, museus, bibliotecas, centros culturais, casas de cultura, liceus de artes e largos 

com programações culturais diárias.  
No que tange ao município, existe a necessidade de ampliação de sua oferta. Os 

equipamentos culturais do poder público municipal são: 

 

 Bibliotecas: 

 
Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista 

A Biblioteca foi criada pela lei nº 971 de 02 de janeiro de 1967 e pelo Decreto nº 27 de 

12 março de 1975. Hoje é administrada pela Fundação Municipal de Cultura e Artes - 

Manauscult, está localizada à Rua Costa Azevedo, 216, esquina com a Rua Marçal - Centro 

(Largo São Sebastião). A biblioteca dispõe de diferentes espaços para melhor atender seus 

frequentadores, desde áreas específicas para estudos e pesquisas, assim como periódicos, 

acervo amazônico. Além das bibliotecas existentes nas escolas municipais. 

 

Biblioteca do Parque Municipal do Mindu 

Administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), é especializada 

em assuntos ambientais e reúne mais de 1.700 livros, folhetos, dicionários, atlas, almanaques, 
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enciclopédias e periódicos. Está localizada à Av. Perimetral, s/n - Parque 10 

Funcionamento: Terça a Domingo, 08h à 17h. 

Biblioteca Parque dos Bilhares 

 

A Biblioteca é gerida pela Prefeitura de Manaus em parceria com o SESI. Está 

subordinada a Biblioteca Pública Municipal João Bosco Pantoja Evangelista. Conta com um 

acervo de mais de 2000 títulos, dois salões sendo um para estudo e leitura e outro para 

utilização de computadores e consulta a Internet e Gibiteca.  

 

 Centros de Arte-Educação: 

 

Centro Municipal de Arte-Educação Aníbal Beça 
 
 

Criado em 2002, administrado pelo Departamento Geral dos Distritos da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED). O centro é um espaço laboratório de arte-educação, 

denominado CMAE São José 3. Os cursos oferecidos são: artes visuais; dança (clássico-

moderna); música, informática básica; oficinas de artesanato e ginástica laboral. 

 

Centro Municipal de Arte-Educação Eng.º Nelson Neto 

 

O centro é administrado pelo Departamento Geral dos Distritos da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED). Os cursos oferecidos pelo centro são: teatro, ciência, artes 

plásticas, filosofia, capoeira, balé clássico e moderno, cursos de reforço escolar, atividades 

para a terceira idade, cursos de ioga, poesia e produção de textos. 

 

 Teatro: 

 

Café Teatro Les Artistes 

  

Administrado pela Fundação Municipal de Cultura e Artes (Manauscult), o espaço foi 

criado para atender os artistas cadastrados no Plano de Incentivo a Cultura, o Paic. O Les 

Artistes possui espaços multiuso com sala de espetáculo, espaço de exposições, camarim 

amplo, espaço de leitura, espaço café e estacionamento exclusivo. O Teatro está localizado na 

avenida Sete de Setembro, Centro.  
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 Coretos, Fontes, Obeliscos e Monumentos 
 
 
Coreto de ferro da Praça D. Pedro II 
 

A construção ergue-se sobre uma base octagonal, as grades do parapeito são bem 

simples, compostas por desenho de círculos e elipsis, enquanto que a ornamentação limita-se 

a desenho de flores-de-lis estilizadas e colocadas no centro de elipses. Oito magras colunas 

salomônicas sustentam o telhado. 

 

Fonte decorativa da Praça D. Pedro II 

 

Sua colocação fez parte do projeto de embelezamento da praça, durante a 

administração de Eduardo Ribeiro, em 1894. A base da fonte é decorada com figuras que 

representam seres marinhos com tridentes. Acima da base, carrancas e em destaque, quatro 

figuras femininas, possivelmente representação de musas. 

 

Obelisco 

 

Fica localizado na “Praça da Matriz”, em frente ao Relógio Municipal, no mesmo 

calçadão, na Avenida Eduardo Ribeiro. Foi erigido no dia 24 de outubro de 1848, em 

comemoração ao 1º Centenário da Fundação da Cidade de Manaus (antes Vila da Barra de 

São José do Rio Negro). 

 

Monumento Barão de Santanna Nery 

 

Busto de bronze, sobre pedestal de pedra, erguido no jardim da Praça 15 de Novembro 

e cercado com gradil de ferro e pilastras de alvenaria (1905). Atualmente se encontra como 

chafariz, na bola do conjunto Eldorado – Parque dez – Zona Centro-Sul.  

 

Monumento Relógio Municipal 

 

Instalado no início da Avenida Eduardo Ribeiro, o Relógio Municipal foi importado 

da Suíça e montado em base de pedra pela firma local Pelosi & Roberti, antigos ourives de 

Manaus. A construçãoo de seu pedestal foi concluída no final de 1927, O Relógio Municipal 

compõe a paisagem arquitetônica do Largo da Matriz na região central de Manaus. 
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Monumento a Tenreiro Aranha 

 

Está localizado na Praça 05 de Setembro (Praça da Saudade), o monumento é uma 

homenagem à elevação do Amazonas à categoria de Província (1850) e ao seu fundador João 

Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha. O monumento é feito em bronze e apresenta 

características clássicas, com detalhes que o tornam imponente e representam os ideais 

militares e republicanos. 

 
 

 Mercado Municipal Adolpho Lisboa 

 

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, construído de frente para o Rio Negro, no 

período áureo da borracha, em estilo art noveau , foi oficialmente inaugurado em 1882. Foi 

tombando em 1987 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e 

está fechado para restauro desde 2006  em virtude das obras terem sido embaragadas diversas 

vezes pelo próprio IPHAN e Ministério Público Federal.  O Mercado é gerido pela Prefeitura 

de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Artes ( Manauscult).  

 

 Parques 

 

Parque Cidade da Criança 

 

O parque temático 'Cidade da Criança' é gerido pelo Instituto Municipal de 

Planejamento Urbano (IMPLURB), está localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, 

Zona Centro-Sul da capital. A estrutura conta com uma praça de alimentação e de jogos, 

cinema, biblioteca, labirinto, playgrounds, além de trilhas ecológicas, área para plantio de 

horta e a Vila Feliz, onde estão previstas atividades como noções de trânsito e preservação do 

meio ambiente.  

 

Parque Municipal Lagoa do Japiim 

 

O Parque Municipal Lagoa do Japiim é gerido pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) e está localizado na avenida General Rodrigo 

Otávio, na zona sul da cidade. O parque conta com vestiários, áreas de fast food, 

administração, praça de encontros, salão de idosos e pista de cooper. Funciona diariamente.  
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Parque Municipal do Idoso 

 

O Parque do Idoso é gerido pela Fundação Municipal Dr.Thomas, e tem o objetivo de 

promover a integração de pessoas com mais de 60 anos, cuja estrutura física atende a 

demanda de 2000 idosos diariamente. No parque são desenvolvidas atividades físicas, 

laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a cidadania, contribuindo, 

assim, para o bem-estar da população idosa de Manaus. Para isso, conta com uma equipe de 

profissionais qualificados para o melhor atendimento do público. Fica localizado na rua Rio 

Mar, nº 1324, Nossa Senhora das Graças. 

 

Parque Municipal do Mindu 

 

O Parque do Mindu é gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMMAS), foi criado em 1989, através de um movimento dos moradores 

do entorno como forma de proteger o habitat do Sauim de Manaus, sendo uma das unidades 

de conservação vitrine das espécies de flora e fauna. O parque também dispõe de anfiteatro 

para 700 pessoas, auditório com capacidade para 100 pessoas, orquidário, trilha suspensa com 

sinalização, trilhas e banheiros com adaptações para portadores de necessidades especiais, 

biblioteca ambiental, canteiros de ervas com propriedades medicinais e aromáticas, 

lanchonete e estacionamento próprio, um chapéu de palha e estação ecológica de tratamento 

de efluentes. Está localizado na Rua Perimetral, s/n Parque Dez de Novembro, Zona Centro-

Sul de Manaus.   

 
Parque Passeio do Bindá 
 
 

O Passeio do Bindá é gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMMAS), ocupa a área verde e a área depreservação permanente do igarapé, é 

composto por quadra de esporte, pista de caminhada, parquinho infantil e praça. Está 

localizado no Conjunto Eldorado no Parque Dez. 

 

Parque Cultural, Esporte e Lazer Ponta Negra 

O Parque é gerido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (IMPLURB), o 

local oferece uma completa infraestrutura turística e de serviços: calçadões em ladrilhos 
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hidráulicos, iluminação noturna a vapor de sódio, ciclovia, bares, restaurantes, quadras 

poliesportivas, anfiteatro, skate park, praia perene e muito mais. Está localizado na Praia da 

Ponta Negra, às margens do Rio Negro e distante cerca de 18 km do centro da cidade. 

Parque Ponte dos Bilhares  

 

O Parque Ponte dos Bilhares é gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMMAS), é o maior parque urbano da cidade de Manaus. O Parque possui 

uma área equivalente a 60.000m2, com três estacionamentos totalizando 215 vagas, 02 

anfiteatros (um com capacidade para 150 pessoas e outro para 240 pessoas); biblioteca, pista 

de skate; 02 quadras poliesportivas; 01 quadra de areia e 01 campo de futebol society; 03 

playgrounds; Praça da Fogueira, Praça dos Namorados; pista para caminhada e ciclovia com 

1.450m, bicicletário com 60 vagas, aparelhos de ginástica; posto da Guarda Civil 

Metropolitana, posto de saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, posto da 

Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ. Está situado entre as avenidas 

Constantino Nery e Djalma Batista 

 

Praças de Valor Histórico 

Praça 05 de Setembro 

A Praça 5 de setembro, conhecida popularmente como “Praça da Saudade”, foi 

inaugurada em 1865 e inicialmente era conhecida como Largo da Saudade. Passou a 

denominação de praça em 1897, mas só em 1962 foram construídos os jardins e passeios. Seu 

projeto original foi modificado em 1938, sendo incluída vegetação exótica em seus canteiros. 

Já em 1963 foram colocados estátuas de bronze que representam os homens primitivo e 

moderno, época em que foram retiradas as pérgolas laterais. Atualmente a praça possui 

aproximadamente 12,6 mil m², limita-se com as ruas Epaminondas, Ramos Ferreira, Ferreira 

Pena e Simão Bolivar, está localizada em plena área central de Manaus. Está sob gestão da 

prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINF). 

 

Praça 09 de Novembro 

 

 Ex-praça de Tamandaré. Sua construção foi autorizada pela Lei nº 1225, de 29 de 

outubro de 1923, com o objetivo de erguer nessa praça um monumento comemorativo da 
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adesão do Amazonas à independência do Brasil, cuja pedra fundamental foi lançada lá mesmo 

no dia 9 de novembro de 1923, por ocasião do centenário da nossa adesão à emancipação 

política nacional. A praça é gerida pela Fundação Municipal de Cultura e Artes (Manauscult).  

Localizada entre as ruas do Visconde de Mauá e Monteiro de Sousa. 

 

Praça da Matriz 

  

A Praça da Matriz, como hoje é conhecida, é composta de outras praças: Praça do 

Comércio, Oswaldo Cruz e XV de Novembro. Foi inaugurada oficialmente em 31 de janeiro 

de 1901. Localizada nas imediações da Catedral Metropolitana de Manaus - Nossa Senhora da 

Conceição, Matriz - originalmente, recebeu a denominação de Largo da Imperatriz, na época 

do Império. Somente a partir da época republicana que a mesma passou a possuir 

características próprias de praça. A praça é gerida pelo Instituto Municipal de Planejamento 

Urbano (IMPLURB). 

 

Praça Dom Pedro II 

 

Harmonioso conjunto arquitetônico, que antigamente se chamou “Largo do 

Pelourinho”, e depois “Praça da República” (na época da Proclamação). Construída em plena 

época da borracha 1893/1894. Está localizado entre a Av. Sete de Setembro e as ruas 

Bernardo Ramos e Governador Vitório. Recomenda-se a visita somente durante o dia. A praça 

é gerida pela Fundação Municipal de Cultura e Artes (Manauscult). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2 – Praça Dom Pedro II 
Fonte: Chris Pellet, 2012 
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2.4  Quadro Sumário do Diagnóstico 

 
Fragilidades e Obstáculos Vocações e Potencialidades 

 
Formação:  
• Falta de capacitação; 
• Ausência de formação de plateia; 
• Escassez de material informativo/educativo das 

áreas da cultura. 
Equipamentos:  
• Escolas públicas sem adequação para o 

desenvolvimento de atividades artísticas; 
• Inexistência de Teatro Municipal com grande 

capacidade de público; 
• Não há Centro de Convenções na cidade; 
• Inexistência de museus municipais; 
• Dificuldades de acesso dos alunos da rede 

municipal aos espaços culturais existentes 
(teatros, museus, casas de artes, etc.); 

• Muitos espaços culturais não têm acessibilidades 
para portadores de deficiência física; 

• Mau uso e degradação de parques, praças e 
espaços públicos existentes, principalmente         
nos bairros; 

• Concentração de espaços culturais na zona         
central da cidade. 
Planejamento e Gestão: 
• Escassez de investimentos privados na cultura; 
• Baixo investimento de recurso municipal na 

cultura; 
• Ausência de dados e informações para a gestão; 
• Organização incipiente dos setores culturais; 
• Ausência de indicadores culturais; 
• Concentração de ações e eventos nos setores 

artísticos; 
• Ausência de ações culturais nas áreas rurais, para 

afrodescendentes e para os indígenas; 
• Ausência de calendário de eventos oficiais da 

cidade; 
• Inexistência de incentivos fiscais para apoio aos 

setores culturais; 
• Insuficiência de mecanismos de financiamento 

para apoio à produção, à circulação e à difusão 
cultural; 

• Inexistência de ações integradas nos âmbitos 
federal, estadual e municipal; 

• Descontinuidade das políticas culturais. 
Diversidade Cultural: 
• Pirataria do conhecimento tradicional indígena; 
• Falta de valorização do patrimônio material e 

imaterial. 
Economia Criativa: 
• Falta de tecnologia para manejo da agricultura e 

da piscicultura para garantir o fornecimento 
continuado de produtos da sazonalidade 
amazônica. 

 

 
• Manaus é a 6ª economia nacional; 
• Maior capital demográfica da Amazônia; 
• Hospitalidade do manauara; 
• Diversidade cultural;  
• Diversidade artesanal; 
• Culinária diversificada; 
• Existência de diversos sítios arqueológicos; 
• Forte presença das expressões tradicionais; 
• Presença dos prédios históricos arquitetônicos já 

revitalizados; 
• Potencial para o turismo cultural e ecoturismo 

(atrativos naturais); 
• Riqueza cultural das comunidades indígenas e 

rurais (diversidade étnica e linguística, fauna, 
flora, igarapés, praias de rios sazonais, etc.); 

• Presença dos cursos superiores em Teatro, 
Música, Dança e Audiovisual oferecidos pela 
UEA, e dos cursos de Música e Artes Plásticas da 
UFAM;  

• Empreendimentos com programação cultural 
(restaurantes, bares, casas de shows, espaços para 
eventos de pequeno e médio e grande porte com 
programação e atividades diárias); 

• Capacidade de investimento de algumas empresas 
locais; 

• Presença da indústria de perfumaria, 
cosmetologia, na coleta de insumos da floresta, na 
produção artesanal; 

• Presença de grandes eventos. 
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3. DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 

1. Ampliar a dotação orçamentária para a área da cultura em 1,5% do orçamento 

municipal;  

2. Descentralização das ações culturais por todo o território do município; 

3. Oportunizar a inclusão sociocultural indígena e rural; 

4. Reconhecer a contribuição da população indígena na formação e perpetuação da 

cultura local; 

5. Incentivar o turismo cultural; 

6. Levar a população a reconhecer, valorizar e divulgar a cultura local; 

7. Democratizar a cultura; 

8. Criar o Teatro Municipal de Manaus; 

9. Promover o empreendedorismo cultural; 

10. Promover a gestão cultural integrada; 

11. Oportunizar a sustentabilidade econômica da cultura; 

12. Promover a valorização das expressões folclóricas e populares.  

 
4.  DIRETRIZES E PRIORIDADES 
 
4.1 Diretrizes 

1. Promover a formação dos profissionais da cultura, nos âmbitos público e privado, 

abrangendo todos os segmentos culturais existentes em Manaus; 

2. Proporcionar o Fomento à produção, circulação e difusão da cultura em Manaus, através de 

editais específicos voltados ao financiamento dos projetos locais; 

3. Promover a sustentabilidade econômica da cultura; 

4. Assegurar a preservação do patrimônio cultural material e imaterial em Manaus; 

5. Promover a gestão integrada, democrática e transparente; 

6. Favorecer a responsabilidade sociocultural, proporcionando o acesso, a acessibilidade e a 

inclusão social; 

7. Estimular a transversalidade da cultura por meio da educação escolar. 

 

4.2 Prioridades 

1. Realizar ações de formação continuada na Gestão Pública e privada na área cultural; 

2. Fomentar as diversas ações culturais em todo território do município;  
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3. Estruturar a gestão pública da cultura de acordo com os princípios do Sistema Nacional de 

Cultura; 

4. Estabelecer a identidade visual da cidade pautada nos elementos amazônicos; 

5. Promover ações educacionais de preservação do patrimônio material e imaterial nos bairros 

e comunidades rurais, por meio da rede escolar de ensino público e privado. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Fonte da Rotatório da Ponta Negra 
Fonte: Chris Pellet, 2012 

Foto 3 – Comunidade Ribeirinha 
Fonte: Chris Pellet, 2012 
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5. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS, METAS E AÇÕES 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
1. Promover a capacitação de 
profissionais da cultura nas áreas pública 
e privada. 
 

1.1 Melhorar a qualificação 
profissional dos trabalhadores da 
cultura; 

1.2 Melhorar a mão-de-obra dos 
técnicos que atuam nos elos da 
cadeia produtiva da cultura; 

1.3 Aprimorar a formação artística 
dos profissionais que atuam nas 
diversas linguagens;  

1.4 Elevar o nível técnico dos 
gestores culturais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2000 profissionais da Cultura 
capacitados até 2015. 

Realizar cursos para capacitar 250 
profissionais em gestão cultural; 
 
Realizar cursos de operação técnica em 
áudio, iluminação, vídeo para capacitar 
250 profissionais;  
 
Realizar cursos para capacitar 250 
profissionais em produção executiva e 
artística; 
 
Realizar cursos para capacitar 250 
profissionais em gestão pública da 
cultura; 
 
Realizar cursos para capacitar 250 
profissionais em economia criativa. 
 

 
 
 
2. Estimular a formação de público para 
os diversos segmentos culturais. 

2.1 Promover atividades culturais ao 
público estudantil; 
2.2 Promover atividades artístico-
culturais nos bairros e comunidades 
rurais; 
2.3 Estimular a leitura e o acesso à 
literatura entre os munícipes. 
 

 
100% das escolas municipais com 
atividades culturais até 2023; 
 
100% dos bairros e comunidades rurais 
com bibliotecas comunitárias 
implantadas até 2023. 
 
 

Equipar as escolas municipais com 
estrutura de áudio, iluminação e vídeo; 
 
Apoiar financeiramente projetos de 
circulação artística e cultural nos bairros 
e comunidades rurais; 
 
Instalar 100 bibliotecas comunitárias. 



64 
 

 
 
 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES 
3. Democratizar o acesso das 
comunidades aos produtos e serviços 
culturais. 
 
 

3.1 Promover atividades culturais 
nos espaços públicos. 

100% dos espaços públicos, praças e 
parques municipais, ocupados com 
atividades culturais gratuitas, durante os 
finais de semana, até 2023. 

Mapear os espaços disponíveis e 
apropriados à prática cultural; 
 
Criar um calendário cultural oficial para 
a cidade de Manaus; 
 
Criar e executar um circuito cultural nos 
bairros e comunidades rurais; 
 
Apoiar financeiramente os festivais 
folclóricos e eventos com datas 
comemorativas; 
 
Contratar artistas, grupos, técnicos e 
produtores culturais para execução da 
programação geral. 

4. Promover o desenvolvimento da 
produção cultural no Município. 
 
 

4.1 Estimular a produção artística e 
cultural. 

500 produções culturais por ano, 
financiadas por meio de editais voltados 
a todos os segmentos culturais até 2023. 

Publicar editais de fomento e incentivo à 
produção cultural; 
 
Publicar editais de fomento e incentivo 
ao intercâmbio cultural; 
 
Dar continuidade ao Programa de Apoio 
e Incentivo à Cultura (PAIC); Prêmios 
Literários Cidade de Manaus; e Prêmio 
Mário Ypiranga Monteiro – Conte a 
História de Seu Bairro; 
 
Criar um departamento de elaboração de 
editais e captação de recursos no órgão 
municipal gestor de cultura; 
 
Instituir lei municipal de incentivo à 
cultura. 
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OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES 

 
 
 
 
 
5. Fortalecer o Planejamento e a Gestão 
da Cultura. 
 
 

5.1 Possibilitar a realização de 
atividades de planejamento na 
área cultural em bases 
consistentes e confiáveis. 

 
 
 
Sistema Municipal de Informações e 
Indicadores Culturais, a ser implantado 
até 2015. 
 

Desenvolver o sistema para abrigar 
dados e informações culturais; 
 
Inventariar, mapear e catalogar dados e 
informações dos segmentos e setores da 
cultura; 
 
Criar banco de dados a partir de 
pesquisas voltadas para o campo 
cultural; 
 
Manter atualização permanente dos 
dados e informações do SMIIC.  
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6. Promover a preservação do patrimônio 
material e imaterial. 

6.1. Valorizar e difundir o patrimônio 
material e imaterial; 
 
6.2 Estimular o turismo cultural no 
Centro Histórico de Manaus; 
 
6.3 Estimular o artesanato local e a 
gastronomia regional como patrimônio 
imaterial; 
 
6.4 Realizar campanhas de educação 
patrimonial. 
 
 

100% do patrimônio material e imaterial 
cadastrados no Sistema Municipal de 
Indicadores Culturais (SMIC) e no 
Sistema Nacional de Indicadores 
Culturais (SNIC) até 2018; 
 
Aumento de 100% do fluxo de visitantes 
no Centro Histórico até 2022; 
 
Centro de Referência em gastronomia e 
artesanato implantado até 2015; 
 
 
100% das escolas municipais com 
atividades regulares de sensibilização à 
preservação do patrimônio material e 
imaterial até 2023. 

 
 
Requalificação física e estrutural no 
Centro Histórico; 
Criar programa de formação em guias de 
turismo; 
Criar programação artística e cultural 
permanente para o Centro Histórico; 
Publicar livros, catálogos, informativos, 
guias impressos e virtuais, cartilhas 
didáticas sobre o patrimônio cultural; 
Estabelecer uma comissão gestora e um 
grupo de trabalho e pesquisa, com 
diversos órgãos competentes e 
profissionais da área. 
Criar uma feira Internacional anual de 
gastronomia e artesanato amazônicos. 
Criar cursos de qualificação do 
artesanato local e técnicas de 
gastronomia. 
Realizar duas campanhas anuais de 
educação patrimonial. 
 

 
OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
7. Implantar e manter espaços culturais. 

7.1 Ampliar a oferta equipamentos 
culturais. 
 

Teatro Municipal de Manaus e Escola 
Municipal de Artes, construídos e 
implantados até 2023; 
 
 
Museu Municipal construído e 
implantado até 2020; 
 
 
01 espaço de contemplação paisagística e 
01 de valorização cultural, criados e 
implantados até 2020. 

Criar comissões gestoras e grupos de 
trabalhos e pesquisas, com diversos 
órgãos competentes e profissionais da 
área; 
 
Elaborar e executar os projetos de 
construção, implantação do Teatro 
Municipal, Escola Municipal de Artes e 
do Museu Municipal; 
 
Criar e executar o projeto Memorial do 
Encontro das Águas; 
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Criar e executar o projeto Memorial dos 
Povos indígenas de Manaus 

 
 
 
 
 
 
 
8. Garantir a gestão democrática, 
descentralizada e participativa da 
sociedade em geral nas políticas públicas 
de cultura em Manaus. 

8.1 Reestruturar o Conselho Municipal 
de Política Cultural; 
8.2 Instituir o Conselho Municipal de 
Políticas Indígenas; 
8.3 Articular a reativação do Conselho e 
do Fundo Municipal de Turismo; 
8.4 Assegurar a realização periódica de 
seminários e conferências municipais de 
cultura. 
 
 

Implantar novas cadeiras para 
representantes de segmentos como: 
comunidades rurais e/ou ribeirinhas; 
povos indígenas; afrodescendentes; 
circo; artesanato; folclore e cultura 
popular e gastronomia até 2015; 
 
Implantar o Conselho Municipal de 
Políticas Indígenas até 2015; 
 
Implantar o Conselho e do Fundo 
Municipal de Turismo até 2015; 
 
Realização periódica da Conferência 
Municipal de Cultura. 
 

Estabelecer uma comissão gestora e um 
grupo de trabalho, com diversos órgãos 
competentes e profissionais da área; 
 
Estabelecer uma comissão gestora e um 
grupo de trabalho e pesquisa, com 
diversos órgãos competentes e 
profissionais da área; 
 
Estabelecer uma comissão gestora e um 
grupo de trabalho e pesquisa, com 
diversos órgãos competentes e 
profissionais da área; 
 
Estabelecer uma comissão gestora e um 
grupo de trabalho e pesquisa, com 
diversos órgãos competentes e 
profissionais da área. 
 
 

 
OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Desenvolver projetos pautados na 
diversidade cultural; 
9.2 Prover a cidade de uma identidade 
visual pautada nas raízes culturais, 
reconhecendo a contribuição de todos os 
povos; 
9.3 Promover pesquisas antropológicas 
com os diversos setores artísticos, povos 
e comunidades tradicionais; 
9.4 Fomentar as manifestações culturais 
dos diversos povos indígenas; 
9.5 Fomentar as manifestações culturais 
afrodescendentes. 

 
200 ações culturais voltadas à temática 
indígena, comunidades rurais/ribeirinhas, 
afrodescendentes, setores artísticos e 
demais manifestações culturais 
realizadas até 2023; 
 
Dotar a cidade com sinalização cultural 
até 2014, transformando assim a 
infraestrutura urbana, elemento difusor 
da diversidade cultural de Manaus; 
 
Dotar a cidade com 01 núcleo de estudos 

Inserir os povos indígenas, 
comunidades/ribeirinhas, 
afrodescendente e das demais 
manifestações culturais existentes em 
Manaus nas ações executadas pelo órgão 
gestor da cultura e Conselho Municipal 
de Política Cultural;  
 
Criar uma comissão gestora e um grupo 
de trabalho, com diversos órgãos 
competentes; 
 
Criar uma comissão de pareceristas dos 
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9 Promover o reconhecimento da 
DIVERSIDADE CULTURAL 
 

 
 

e pesquisas científicas no órgão oficial 
de cultura até 2015; 
 
Criar um espaço de referência, para as 
culturas indígenas, a ser implementado 
até 2016, com calendário anual de 
apresentações de danças, apresentações 
musicais, exposições museológicas e 
exposições de artesanatos.  
 
Criar um espaço de referência para a 
cultura afrodescendente estabelecida em 
Manaus, até 2016. 

projetos culturais do poder público 
voltado aos povos indígenas, 
comunidades rurais/ribeirinhas e 
afrodescendentes até 2014; 
 
Elaboração de livros, cartilhas, folders, 
guias impressos e site, a partir das 
pesquisas antropológicas até 2023; 
 
Tornar a Praça Pedro II como espaço da 
cultura indígena até 2016; 
 
Memorial dos Povos Indígenas de 
Manaus até 2020; 
 
Articular a tramitação e aprovação do 
projeto de lei “Parque dos Orixás”. 
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6. ESTRATÉGIAS 
 

1. Firmar parcerias com instituições do sistema “S”; Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA); Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Escola Municipal 
do Serviço Público; Fundação Getúlio Vargas; Ministério da Cultura; Governo do 
Amazonas e outros. 
 

2. Consolidar o Conselho Municipal de Política Cultural como um dos principais 
elementos da gestão participativa. 
 

3. Articular a Frente Parlamentar Municipal de Cultura, reunindo vereadores sensíveis 
ao setor cultural. 
 

4. Apoiar atividades referentes à economia da cultura. 
 

5. Aplicar a Lei da Transparência nas ações do PMC – Manaus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 – Feira de Artesanato da Praça Tenreiro 
Aranha. 
Fonte: Chris Pellet, 2012 
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7. METAS, INDICADORES, RESULTADOS E IMPACTOS 

      
N° 

METAS INDICADORES RESULTADOS E IMPACTOS 

01  
 
 
 
2000 profissionais da cultura 
capacitados até 2015. 

Emissão de 2000 certificados, em diversos 
cursos pertinentes à área cultural para agentes 
culturais do poder público e da iniciativa 
privada. 
Fontes: Instituições profissionalizantes e 
Manauscult. 
Conceito: O agente cultural é aquele que faz a 
ponte entre a produção cultural e seus possíveis 
públicos. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Medição anual com alcance 
total em 2015. 
 

› Capacitação de 2000 agentes culturais atuantes em Manaus; 
› Melhora da mão-de-obra no mercado cultural; 
› Melhora na qualidade de elaboração e execução de projetos 
culturais; 
› Maior quantidade de projetos culturais executados no 
município; 
› Melhora na captação de recursos para projetos culturais. 

02  
 
100% das escolas municipais com 
atividades culturais até 2023. 
 
 
 
 
 

Quantidade total de escolas municipais 
desenvolvendo atividades culturais. 
Fontes: Manauscult e SEMED. 
Conceito: As atividades culturais podem estar 
ligadas às artes, como também às manifestações 
culturais que partem da sociedade. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Semestral, para atingir a meta 
até 2023. 

 
 
›Todas as escolas municipais com atividades culturais 
acontecendo de forma regular; 
› Alunos e professores participando de atividades culturais; 
› Formação de público para atividades culturais. 
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03  
 
 
100% dos bairros e comunidades 
rurais com bibliotecas comunitárias 
implantadas até 2023. 
 

Quantidade de bairros e comunidades rurais 
existentes em Manaus. 
Fontes: Manauscult, Implurb e Sehaf. 
Conceito: Biblioteca  comunitária é um espaço 
dedicado ao acesso de livros e outras 
publicações, equipado para atender a demanda 
de leitores.  É gerido na forma participativa. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Medição anual até 2023. 
 

 
› Todos os bairros e comunidades rurais com bibliotecas 
comunitárias; 
› Democratização e acesso aos livros; 
› Melhora na formação dos munícipes.  
 

04  
 
100% dos espaços públicos, praças 
e parques municipais, ocupados 
com atividades culturais gratuitas, 
durante os finais de semana, até 
2023. 

Quantidade de espaços públicos, praças e 
parques municipais, existentes em Manaus. 
Fonte: Manauscult e Implurb. 
Conceito: Espaço de uso comum, de forma 
coletiva e de ação política, pertencendo ao 
poder público. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2023. 

 
› Todos os espaços públicos, praças e parques municipais, 
ocupados com atividades culturais gratuitas, durante os finais 
de semana; 
 › Democratização e acessibilidade dos munícipes nas 
atividades culturais. 
 

05  
 
500 produções culturais por ano, 
financiadas por meio de editais 
voltados a todos os segmentos 
culturais até 2023. 

Quantidade de produções culturais por ano, 
financiadas por meio de editais. 
 Fontes: Manauscult. 
Conceito: A produção cultural é a execução de 
atividades artísticas e culturais. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Semestral, para atingir a meta 
até 2023. 

› Maior quantidade de produções culturais fomentadas em 
Manaus; 
› Aumento na quantidade de projetos culturais que são 
realizados em Manaus; 
› Maior democratização dos recursos públicos investidos na 
cultura.  

06  
Sistema Municipal de Informações 
e Indicadores Culturais (SMIIC), a 
ser implantado até 2015. 
 

SMIIC: a ser implantado até 2023. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: O SMIIC é o conjunto de 
instrumentos de coleta, organização, análise e 
armazenamento de dados – cadastros, 
diagnósticos, mapeamentos, sensos e amostras a 
respeito da realidade cultural da qual se 
pretende atuar. 

 
› Maior quantidade de informações e indicadores culturais 
sendo utilizados na aplicação de políticas públicas de cultura. 
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Situação atual: Nenhum.  
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2015. 

07  
100% do patrimônio material e 
imaterial cadastrados no Sistema 
Municipal de Indicadores Culturais 
(SMIC) e no Sistema Nacional de 
Indicadores Culturais (SNIC) até 
2018. 
 
 
 

Quantidade e qualidade de itens e informações 
cadastradas no SMIIC e SNIIC.  
Fontes: Manauscult e MinC. 
Conceitos:  
- Patrimônio material: são os bens edificados, 
objetos memoráveis que podem ser artísticos, da 
história e da natureza. 
- Patrimônio imaterial: são bens simbólicos que 
envolvem: crenças, valores, costumes, saberes, 
expressões populares, mitos, cantos, música, 
danças, lendas, festas, ofícios, culinária, 
manifestações folclóricas, literatura, lugares e 
celebrações.  
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2018.   
 

 
› Maior quantidade de informações e indicadores sobre 
patrimônio material e imaterial, mapeados, catalogados, 
reconhecidos, tombados, restaurados e divulgados.  
 

08 Aumento de 100% do fluxo de 
visitantes no Centro Histórico até 
2022. 
 
 
 
 
 

Quantidade de visitantes no Centro Histórico de 
Manaus. 
Fontes: Manauscult e Manaustur. 
Conceito: O centro histórico é um conjunto de 
edificações antigas que tem valores estéticos, 
artísticos e arquitetônicos para uma sociedade. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual, atingir a meta até 2022. 

 
› Aumento na geração de trabalho e renda no setor turístico 
em Manaus; 
› Valorização do Centro Histórico de Manaus; 
› Reconhecimento da história da cidade de Manaus. 

09 Centro de Referência em 
gastronomia e artesanato a ser 
implantado até 2015. 

Implantação do Centro de Referência em 
Gastronomia e Artesanato. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: Um centro de referência pode ser um 
espaço de encontro de temas em comum ou o 
que há de melhor no assunto. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual até 2015. 

› Valorizar o artesanato local e a gastronomia regional como 
elementos importantes da cultura amazônica; 
› Aumento na geração de trabalho e renda no setor turístico 
em Manaus. 
 
 

10 100% das escolas municipais com 
atividades regulares de 

Quantidade de escolas municipais com 
atividades regulares de sensibilização à 

› Maior quantidade de munícipes dispondo de informações 
relacionadas ao patrimônio material e imaterial; 
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sensibilização à preservação do 
patrimônio material e imaterial até 
2023. 

preservação do patrimônio material e imaterial. 
Fontes: Manauscult, Manaustur, Implurb e 
Iphan. 
Conceitos: patrimônio material e imaterial. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2023. 
 

 
› Maior quantidade de munícipes sensíveis às questões 
relacionadas ao patrimônio material e imaterial; 
 
 
 

11 Teatro Municipal de Manaus e 
Escola Municipal de Artes, 
construídos e implantados até 2023. 
 

Teatro Municipal de Manaus e Escola 
Municipal de Artes, construídos e implantados. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: O equipamento cultural é toda 
edificação destinada a práticas culturais 
(espaços culturais), como também grupos de 
produtores culturais de instituição (corpos 
artísticos). 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2023. 

› Maior quantidade de equipamentos municipais em 
funcionamento; 
 
› Maior quantidade de produções culturais em espaços 
apropriados de acordo com suas demandas. 
 
 
 

 
 
 
12 

Museu Municipal construído e 
implantado até 2020. 
 

Museu Municipal construído e implantado. 
Fontes: Manauscult. 
Conceitos:  
- Museu: espaço que coleciona, conserva, 
preserva, pesquisa, difunde e expõe as 
evidências materiais e imateriais do homem e 
seu meio ambiente, podendo haver processo 
educativo e uma função social. 
- Equipamento cultural. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2020. 

› Maior quantidade de equipamentos municipais em 
funcionamento; 
 
› Primeiro museu municipal implantado. 
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13 01 espaço de contemplação 
paisagística e 01 valorização 
cultural, criados e implantados até 
2020. 
 

Quantidade de espaços de contemplação 
paisagística e valorização cultural, criados e 
implantados. 
Fontes: Câmara Municipal/Diário Oficial do 
Município e Manauscult. 
Conceito: Equipamento cultural. 
 Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2020.  

 
› Maior quantidade de equipamentos municipais em 
funcionamento. 
 
 

14 08 novas cadeiras no Conselho 
Municipal de Política Cultural: 
comunidades rurais e/ou 
ribeirinhas; povos indígenas; 
afrodescendentes; circo; artesanato; 
folclore; cultura popular; e 
gastronomia, até 2015. 
 

Quantidade de novas cadeiras para 
representantes de segmentos como: 
comunidades rurais e/ou ribeirinhas; povos 
indígenas; afrodescendentes; circo; artesanato; 
folclore e cultura popular e gastronomia. 
Fontes: Câmara Municipal/Diário Oficial do 
Município e Manauscult. 
Conceito: Cadeira é a representação fixa de 
uma pessoa escolhida pela sociedade civil. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual, até o atingir a meta em 
2015. 
 

 
› Maior democratização do Sistema Municipal de Cultura em 
Manaus; 
 
› Maior gestão participativa nas políticas públicas de cultura 
em Manaus. 
 
 

15 Conselho Municipal de Políticas 
Indígenas até 2015. 

Implantação do Conselho Municipal de Políticas 
Indígenas. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: Conselho é a instância colegiada 
permanente de caráter consultivo, deliberativo, 
integrante da estrutura política administrativa do 
poder executivo constituído por membros do 
poder público e sociedade civil. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta até 
2015. 

 
› Maior democratização do Sistema Municipal de Cultura em 
Manaus; 
 
› Maior gestão participativa nas políticas públicas de cultura 
em Manaus; 
 
› Maior reconhecimento à cultura dos povos indígenas em 
Manaus. 

16 Conselho e Fundo Municipal de 
Turismo, até 2015. 

Implantação do Conselho e do Fundo Municipal 
de Turismo. 
Fontes: Manaustur e Manauscult. 
Conceitos:  

 
› Maior transversalidade nas políticas públicas entre cultura e 
turismo na cidade de Manaus.  
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-   Conselho  
- Fundo é construído pelo deslocamento de 
verbas exclusivas para investimentos em ações 
culturais. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual, para atingir a meta em 
2015. 
 

› Maior gestão participativa nas políticas públicas em Manaus. 

17 Realização bienal da Conferência 
Municipal de Cultura. 

Quantidade de Conferências Municipais 
realizadas periodicamente. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: Conferências é uma reunião realizada 
periodicamente entre o poder público e a 
sociedade civil, convocada pelo poder 
executivo, encarregada de avaliar as políticas 
culturais, analisar a conjuntura cultural e propor 
diretrizes para o Plano de Cultura. 
Situação atual: Duas (2005 e 2009). 
Periodicidade: Anual, até atingir a meta. 

 
› Maior democratização do Sistema Municipal de Cultura em 
Manaus; 
 
› Maior gestão participativa nas políticas públicas de cultura 
em Manaus. 

18 200 ações culturais voltadas à 
temática indígena comunidades 
rurais/ribeirinhas,afrodescendentes, 
e setores artísticos, realizadas até 
2023. 
 

Quantidade ação cultural do poder público 
voltado aos povos indígenas, comunidades 
rurais/ribeirinhas, afrodescendentes e setores 
artísticos. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: Ação cultural é um conjunto de 
procedimentos envolvendo recursos humanos e 
materiais, com o objetivo por em prática 
determinada política cultural. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual, até atingir a meta até 
2014. 

 
› Maior quantidade de recursos públicos disponibilizados de 
maneira democrática e republicana às ações culturais. 

19 100% dos equipamentos culturais 
dotados de sinalização inspirada 
nos elementos culturais 
amazônicos, até 2014. 
 

Quantidade e qualidade da sinalização cultural 
implantada. 
Fontes: Manauscult e Implurb. 
Conceitos:  
-Sinalização cultural: é aproveitar o mobiliário 
urbano, do ponto de vista da comunicação 
visual, considerando os elementos culturais 
regionais. 

› Difusão de elementos culturais a partir do mobiliário urbano 
em Manaus; 
› Reconhecimento, por parte da população, da diversidade 
cultural existente em Manaus; 
› Aumento na geração de trabalho e renda no setor turístico 
em Manaus. 
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-Elemento difusor é propagar uma ideia. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Semestral, até atingir a meta em 
2014. 
 

20 01 núcleo de estudos e pesquisas 
científicas implantado no órgão 
oficial de cultura até 2015. 
 

Núcleo de pesquisa científica como setor do 
órgão 
Fontes: Manauscult. 
Conceitos: Pesquisa científica é a realização 
concreta de uma investigação planejada de 
acordo com as normas de uma metodologia. 
Situação atual: Nenhuma. 
Periodicidade: Anual, até atingir a meta em 
2023. 

› Reconhecimento da diversidade cultural existente em 
Manaus; 
    As pesquisas contribuem para elaboração de inventários 
culturais, cartografia cultural do município e nas publicações 
correspondentes ao setor cultural. 
› Melhora na gestão participativa das políticas culturais em 
Manaus. 

21 Criar um espaço de referência para 
as culturas indígenas, com o ensino 
de línguas, apresentação de danças, 
exposição de artesanato, 
apresentações musicais e etc., até 
2016. 

Quantidade de espaços de referência para as 
culturas indígenas. 
Fontes: Manauscult. 
Conceito: Espaço de referência pode ser 
entendido como ponto de encontro de elementos 
em comum. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual até atingir a meta em 
2016. 

› Reconhecimento da contribuição da cultura indígena para a 
formação da cidade de Manaus; 
› Aumento na geração de trabalho e renda no setor turístico 
em Manaus; 
› Aumento na geração de trabalho e renda para os povos 
indígenas. 
› Maior quantidade de equipamentos municipais em 
funcionamento; 

22 01 espaço de referência para as 
culturas afrodescendentes, 
implementado até 2016. 

Quantidade de espaços de referência para 
afrodescendente. 
Fontes: Manauscult. 
Conceitos: Espaço de referência. 
Situação atual: Nenhum. 
Periodicidade: Anual até atingir a meta em 
2016. 

› Reconhecimento da contribuição da cultura negra para a 
formação da cidade de Manaus; 
› Aumento na geração de trabalho e renda no setor turístico 
em Manaus; 
› Aumento na geração de trabalho e renda à comunidade afro 
descendente em Manaus; 
Maior quantidade de equipamentos municipais em 
funcionamento. 
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7. MODELO DE GESTÃO 
 

No âmbito do Sistema Municipal de Cultura em Manaus, ainda em fase de 

implantação, foi possível verificar aspectos característicos ao modelo de Gestão Participativa. 

Para isso, levou-se em consideração o aprimoramento, ao longo do tempo, desse Sistema 

Municipal de Cultura em Manaus que vem sendo desenvolvido desde 2004 com a publicação 

no Diário Oficial do Município da lei de criação do Conselho de Política Cultural. Desde 

então se estabeleceu o embrião dessa Gestão Participativa. 

Outro elemento que constitui o Sistema de Cultura em Manaus é o Plano Municipal de 

Cultura, que em sua construção considerou os pleitos das comunidades artísticas e culturais 

atuantes no município, e participantes da I e II Conferências Municipais de Cultura. Da 

mesma forma que, em sua elaboração técnica, levou-se em consideração tanto a abertura do 

poder público municipal e do estadual, e da sociedade civil organizada para acompanhar e 

contribuir com sugestões ao longo de todo o processo. O próprio Sistema Municipal de 

Informações e Indicadores Culturais (SMIIC) poderá ser acompanhado e monitorado por 

todos os munícipes interessados em verificar a evolução das políticas públicas de cultura. 

Todavia, é importante salientar que o aprofundamento nos pilares e técnicas que 

fundamentam a Gestão Participativa na Cultura, somados às referências em gestão de projetos 

estabelecidos pelo Project Management Institute (PMI), servirão de base para esse modelo 

participativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

Foto 6 - Vista da Cidade de Manaus 
Fonte: Chris Pellet, 2012 
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Anexo 1 – Presença de Indígenas na Área Urbana de Manaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bairros de Manaus Total de Habitantes Total de Indígenas 
Adrianópolis  8.847 10 

Aleixo  20.655 16 
Alvorada  64.621 82 

Armando Mendes  28.288 41 
Betânia  10.946 12 

Cachoeirinha  16.948 25 
Centro  33.183 65 

Chapada  11.182 21 
Cidade de Deus 70.142 122 

Cidade Nova 121.135 238 
Colônia Antônio Aleixo 16.602 31 

Colônia Oliveira Machado 8 506 01 
Colônia Santo Antônio 17.638 37 

Colônia Terra Nova 45.076 53 
Compensa 75.832 99 
Coroado 51.354 89 
Crespo 15.451 07 
Da Paz 15.193 11 

Distrito Industrial I 2.708 04 
Distrito Industrial II 3.899 56 

Dom Pedro I 17.070 11 
Educandos 15.857 13 

Flores 48.098 115 
Gilberto Mestrinho 55.347 166 

Glória 8.981 113 
Japiim 53.370 69 

Jorge Teixeira 112.879 349 
Lago Azul 7.632 93 

Lírio do Vale 21.534 49 
Mauazinho 23.560 40 

Monte das Oliveiras 40.162 115 
Morro da Liberdade 11.909 14 

Nossa Senhora Aparecida 6.996 11 
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Nossa Senhora das Graças 15.116 34 
Nova Cidade 59.576 92 

Nova Esperança 17.696 28 
Novo Aleixo 96.611 85 
Novo Israel 16.823 43 

Parque 10 de Novembro 41.256 52 
Petrópolis 41.210 25 
Planalto 16.283 03 

Ponta Negra 5.007 04 
Praça 14 de Janeiro 10.250 15 
Presidente Vargas 7.944 22 

Puraquequara 5.856 06 
Raiz 14.122 05 

Redenção 35.166 206 
Santa Etelvina 26.260 63 

Santa Luzia 6.503 05 
Santo Agostinho 16.593 120 
Santo Antônio 19.757 28 
São Francisco 16.824 24 
São Geraldo 7.599 176 

São Jorge 21.643 83 
São José Operário 66.169 124 

São Lázaro 11.934 16 
São Raimundo 15.395 34 

Tancredo Neves 48.833 121 
Tarumã 28.057 60 

Tarumã-Açu 12.053 28 
Vila Buriti 1.827 01 

Vila da Prata 11.041 06 
Zumbi dos Palmares 35.159 92 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Anexo 2 – Presença dos Afrodescendentes na Área Urbana de Manaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bairros da Zona  
Urbana - Manaus Total de Habitantes Total de Negros 

Adrianópolis 8.847 160 
Aleixo 20.655 435 

Alvorada 64.621 2.801 
Armando Mendes 28.288 795 

Betânia 10.946 562 
Cachoeirinha 16.948 743 

Centro 33.183 912 
Chapada 11.182 598 

Cidade de Deus 70.142 2.811 
Cidade Nova 121.135 4.873 

Colônia Antônio Aleixo 16 602 652 
Colônia Oliveira Machado 8.506 503 

Colônia Santo Antônio 17.638 1.054 
Colônia Terra Nova 45.076 2.417 

Compensa 75.832 3.331 
Coroado 51.354 2.102 
Crespo 15.451 481 
Da Paz 15.193 448 

Distrito Industrial I 2.708 75 
Distrito Industrial II 3 899 187 

Dom Pedro I 17.070 751 
Educandos 15.857 543 

Flores 48.098 1.863 
Gilberto Mestrinho 55.347 2.423 

Glória 8.981 273 
Japiim 53.370 1.794 

Jorge Teixeira 112.879 6.654 
Lago Azul 7.632 442 

Lírio do Vale 21.534 933 
Mauazinho 23.560 893 

Monte das Oliveiras 40.162 2.341 
Morro da Liberdade 11.909 532 

Nossa Senhora Aparecida 6.996 215 
Nossa Senhora das Graças 15.116 516 

Nova Cidade 59.576 2.962 
Nova Esperança 17.696 630 

Novo Aleixo 96.611 3.993 
Novo Israel 16 823 1.233 

Parque 10 de Novembro 41.256 1.342 
Petrópolis 41.210 1.047 
Planalto 16.283 443 
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Ponta Negra 5 007 331 
Praça 14 de Janeiro 10.250 387 
Presidente Vargas 7.944 218 

Puraquequara 5.856 186 
Raiz 14.122 415 

Redenção 35.166 1.732 
Santa Etelvina 26.260 1.069 

Santa Luzia 6.503 318 
Santo Agostinho 16.593 752 
Santo Antônio 19.757 876 
São Francisco 16.824 518 
São Geraldo 7.599 366 

São Jorge 21.643 805 
São José Operário 66.169 2.667 

São Lázaro 11.934 598 
São Raimundo 15.395 672 

Tancredo Neves 48.833 2.005 
Tarumã 28.057 1.552 

Tarumã-Açu 12.053 384 
Vila Buriti 1.827 173 

Vila da Prata 11.041 425 
Zumbi dos Palmares 35.159 1.147 

Fonte: IBGE, 2010 


