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NA	
  VENEZUELA,	
  “O	
  POVO	
  É	
  A	
  CULTURA”	
  
Com a chegada da Revolução Bolivariana,
colocaram-se novas formas de entender a
promover a cultura do país, começando por
quatro pontos fundamentais:
1. A mudança de uma concepção de
exclusividade da elite para uma concepção
de inclusão absoluta consagrada na
Constituição Bolivariana, onde as culturas
populares constituem o sentir venezuelano;
2. A massificação da cultura, através do impulso
das unidades culturais e da criação de novos
espaços para a expressão cultural popular,
que garanta o acesso, a participação e o
pleno desfrute da cultura por parte de todos
os cidadãos;
3. O resgate, preservação, difusão e apoio à
construção da identidade nacional latinoamericana e do Caribe, através de todas suas
expressões culturais; e
4. A criação de uma nova institucionalidade e o
incremento do investimento público em
matéria cultural, visando a promoção da
produção cultural e salvaguardar e socializar
o patrimônio cultural do país.
Com o lema “O povo é a Cultura”, cria-se, em 10
de fevereiro de 2005, o Ministério do Poder
Popular para a Cultura, e tem como objetivo
fundamental a desconcentração, democratização
e massificação da ação cultural.

Fotografia 1: Dança Tamunangue. Tradição
do estado de Lara

“Leitura para TODOS”
O Governo Bolivariano tem o objetivo de
transformar a Venezuela em um país de leitores.
Além de desenvolver um Sistema Nacional do
Livro e da Leitura, tem estimulado a leitura em
nível nacional através de iniciativas como:
• Políticas
de
publicação
maciça
de
livros
de
qualidade a baixo custo,
através de iniciativas como a
casa editora El Perro y La
Rana
(2006)1
e
sua
distribuição através da rede de Livrarias do
Sul;
• A distribuição maciça de livros sem custo ao
público, como a versão de Dom Quixote de
Miguel de Cervantes, em 2005, quando foram
entregues 1 milhão de cópias gratuitas nas
praças Bolívar do país, no Dia Mundial da
Língua e o Dia Internacional do Livro. Entre
outras atividades similares, foram entregue
cópias de obras como Os Miseráveis, de Victor
Hugo, e a Biblioteca Básica Temática que
compila obras de autores venezuelanos2.

Como resultado desse novo impulso e criação de
uma nova institucionalidade, descreve-se a
seguir alguns logros no âmbito cultural sob a
nova perspectiva
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Criada por Decreto Presidencial nº 4.265 Diário Oficial nº
38.373, em 6 de fevereiro de 2006
2
A distribuição de publicações também chegou até o Caribe
com 70 mil livros nas ilhas de língua inglesa e cinco mil
cópias em francês para o Haiti

instituição adstrita à Presidência da República,
pode-se garantir a presença de núcleos de
formação em todas as regiões do país.

Editoriais do Ministério
da Cultura
(Biblioteca Ayacucho, El
Perro y La Rana e
Monte Ávila Editores)

• 804 títulos publicados
em 2011
• 5.719.245 livros

Imprensa da Cultura

• 3.119.867 revistas
• 18.715.693 outras
publicações
• Rede de 58 livrarias

Como obra social do Estado venezuelano, a
FUNDAMUSICAL Bolívar visa o resgate
pedagógico, ocupacional e ético da infância e da
juventude através da música, contribuindo para a
capacitação, prevenção e recuperação dos
grupos mais vulneráveis do país, mediante a
instrução e prática coletiva da música de
orquestra sinfônica e coral.

Livrarias do Sul

• 25 Livrarias populares
(Previstas 100 para 2012)
Em total, as 765 bibliotecas públicas contaram
com 4.783.477 usuárias e usuários durante o ano
(2011). Foram inauguradas 26 bibliotecas
comunais em quatro estados da Venezuela.

“Educação para: as artes”
Com
grande
interesse
pelo
desenvolvimento
integral
dos
venezuelanos,
o
Governo
Bolivariano criou em 2008 a
Universidade Nacional Experimental
das Artes UNEARTE3, que facilita o
acesso às diversas manifestações
culturais em nível acadêmico, com
um leque de possibilidades acadêmicas que
compreende o nível técnico e de graduação em
Artes Plásticas, Dança, Música, Teatro,
Educação para as Artes e Artes Audiovisuais, de
forma gratuita.
A sede da UNEARTE está localizada onde
funcionava de maneira privada o Ateneu de
Caracas. No passado, o Ateneu era um espaço
pago para presenciar expressões artísticas, hoje
é um centro de formação e seus espaços estão
abertos ao público em geral para projetar as
obras dos estudantes.

Fotografia 2: O Sistema de Orquestras e Coros
Juvenis e Infantis da Venezuela / Fonte:
FUNDAMUSICAL Bolívar

Sob a Fundação Musical Simón Bolívar existe
uma série de agrupações, nas quais se
destacam:
“Projeção Internacional: Orquestras
inspiradas pelo Sistema”
•

•
•
•

“Música: El Sistema”
O Sistema Nacional de Orquestras e Coros
Juvenis (conhecido mundialmente como O
Sistema) foi fundado pelo maestro José Antonio
Abreu, em 1975, mas foi durante a Revolução
Bolivariana quando o projeto recebeu maior
apoio e impulso (orçamento e promoção). Hoje,
através da Fundação Musical Simon Bolívar,
3

Criado por Decreto nº 6.050, em 25 de abril de 2008,
publicado no Diário Oficial nº 38.934, em 6 de maio de 2008.
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Orquestra Juvenil das Américas (estreou em
2000 em Nova Iorque) e o Programa de
Orquestra para Jovens em Risco no Caribe
da OEA, em 2009;
Sinfônica Juvenil Ibero-americana com o
apoio do Convênio Andrés Bello-UNESCO;
Sistema de Coros Juvenis da Corporação
Andina de Fomento;
Em mais de 25 países4 foram criados
programas de educação musical que seguem
o modelo venezuelano. No Brasil, existem
experiências de orquestras juvenis inspiradas
e apoiadas pelo Sistema nos estados da
Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo5.

Argentina, Austrália, Áustria, Bolívia, Canadá, Chile,
Colômbia, Coréia do Sul, Costa Rica, Cuba, Equador, El
Salvador, Escócia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
Inglaterra, Itália, Jamaica, Índia, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Porto Rico, República
Dominicana, Trinidad e Tobago e Uruguai.
5
Fundação Musical Simón Bolívar:
http://www.fesnojiv.gob.ve/es/el-sistema-como-modelo.html

• A Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela
(OSSBV) é o resultado do Sistema, que incorpora os
nossos jovens que terminam todo o processo dentro das
orquestras. A OSSBV é reconhecida mundialmente pela
sua excelência.
• O Coro de Mãos Brancas tem sua origem no Programa
de Educação Especial para atender a população jovem
com deficiências. Sua educação musical está baseada,
fundamentalmente, na expressão verbal, prática
instrumental e movimento, como base de preparação
para serem integrados nas orquestras, coros e
ensambles. Neste programa, crianças com e sem
deficiências interagem normalmente e têm a
oportunidade de compartilhar os mesmos palcos. O
Coro de Mãos Brancas está conformado por duas áreas:
gestual, integrada principalmente por crianças e jovens
com deficiências auditivas que utilizam luvas brancas ou
de cores; e a oral, formada por crianças com
deficiências visuais e cognitivas, com impedimentos
motrizes, dificuldades para a aprendizagem e autismo,
bem como por aquelas crianças sem nenhuma
capacidade. Eles são o exemplo dos direitos que todos
temos de participar.
• A rede de Orquestras Sinfônicas Penitenciárias
(2007) foi criada para minimizar os níveis de violência
dentro das prisões, e facilitar o processo de reinserção
social das pessoas privadas de liberdade, mediante o
aprendizado e desfrute da música. Desde sua criação,
1.086 pessoas privadas de liberdade receberam
educação musical através deste programa.

1.

O
Centro
Nacional
Autônomo
de
Cinematografia (CNAC) que contempla
produção, realização, distribuição, exibição e
difusão visando o enriquecimento cultural,
baseados nos princípios de liberdade de
expressão, liberdade de criação, honestidade,
transparência e respeito ao direito de eleição
do espectador, em exercício soberano do
poder popular.

2.

A Distribuidora Nacional de Cinema
Amazônia Films está adscrita ao Ministério
da Cultura e faz parte da Plataforma do
Cinema e Meios Audiovisuais. Amazônia
Films se transformou no principal promotor e
impulsor da distribuição de filmes e materiais
audiovisuais, tanto em nível nacional quanto
internacional, organizando a distribuição para
cinema e televisão, a distribuição em formato
de vídeo e promoção de espaços de exibição.

Como parte do incentivo ao desenvolvimento
acadêmico universitário venezuelano foram
concedidas 40 bolsas na área de cinema e
audiovisuais em instituições internacionais
reconhecidas: Centro de Formação Profissional
do Sindicato da Indústria Cinematográfica, na
Argentina; Escola Internacional de Cinema e
Televisão (EICTV), em Cuba; e Vishnu
Productions, no México

“CINEMA: a Vila do Cinema e o impulso à
produção cinematográfica nacional”
A Fundação Vila do Cinema
foi criada em 2006 e é a
primeira
produtora
cinematográfica do Estado
venezuelano. Através desta
fundação, fortaleceu-se o cinema nacional a
partir do financiamento e da produção de obras
nacionais: 75 longas-metragens e 471 curtas e
seriados de TV, até a presente data.
Seus objetivos fundamentais são: impulsionar a
produção
cinematográfica
e
de
meios
audiovisuais em geral; apoiar os organismos
públicos e privados, bem como os produtores
independentes na produção de cinema; e
fomentar,
através
de
suas
produções
audiovisuais, a identidade, a diversidade do povo
venezuelano e os valores de liberdade,
solidariedade, justiça e paz.
Durante a Revolução Bolivariana, também foi
dado um novo impulso a importantes instituições
já existentes

2011

•
•

43 prêmios internacionais para 21
produções venezuelanas
6 deles curtas-metragens

RESUMO DE PRODUÇÕES DA VILA DO CINEMA

“Fundação Missão Cultura”
Entre as missões sociais do
Governo Bolivariano, que têm o
propósito de saldar a dívida
histórica
com
setores
antigamente
abandonados,
surgiu a Missão Cultura como
um esforço de desconcentração e socialização
da cultura nacional, buscando um equilíbrio
territorial e o atendimento de toda a população.
A Missão Cultura visa à promoção das atividades
culturais nas comunidades, reforçando a
identidade nacional através da socialização dos
saberes e manifestações culturais do povo.

“Instituto de Patrimônio Cultural”

2.044 unidades artísticas
culturais
• Foram oferecidas 18.005
oficinas de apreciação e
Fundação Missão
criação para a integração
Cultura
sócio-comunitária
• Foram
feitos
11.990
encontros comunitários e
apresentações de circo e
agrupações artísticas
1.282 colaboradores cubanos e 1.100 ativadores e
cultores
venezuelanos
têm
trabalhado
permanentemente em 155 refúgios de três estados
da Venezuela, dignificando a condição das
pessoas que ali moram temporariamente.

O Instituto de Patrimônio Cultural (IPC) está
amparado na Lei de Proteção e Defesa do
Patrimônio Cultural da República. É um serviço
autônomo adstrito ao Ministério do Poder Popular
para a Cultura6, cujo objetivo é desenhar,
executar
e
impulsionar
uma
política
comprometida com a ética e os valores
socialistas, bem como resgatar, preservar,
conservar, exibir e garantir sua proteção cultural,
material e espiritual, e o patrimônio cultural da
República destinado ao uso público ou à
prestação de serviço público.

“Redes de comunicação e meios de
expressão da palavra, da imagem e das vozes
de nossos povos”

Projetos e logros ressaltantes do Instituto de
Patrimônio Cultural
• I Censo do Patrimônio • Criação das Casas da
Cultural.
Diversidade
Cultural
para o fomento do
• Atendimento
ao
patrimônio
intangível
Patrimônio.
do povo venezuelano

•

Em 2011, foram produzidos 4.900 programas de
rádio, televisão e publicações de seminários
culturais para a consolidação do sistema de
comunicação nacional que beneficiou 7.500.000
pessoas. Foram produzidos, igualmente, 4.200
programas de rádio em nível nacional na
categoria de opinião, política, entretenimento,
musicais e de informação, 480 programas de
televisão em nível nacional, dentre eles longasmetragens e micros culturais e 220 publicações
digitais e impressas em formato tablóide.

• Plano de Construção
de
Moradia
para
atender
as
emergências.
• Restauração de 38
imóveis
tradicionais
nas regiões de Coro e
La Vela no estado de
Falcón,
declarados
pela UNESCO lugares
de patrimônio mundial.

6

• Distribuição de 21.709
catálogos do I Censo
Patrimonial Cultural na
I Jornada de Avançada
Turística e Patrimonial.
• Primeira
fase
do
projeto Praça Galeria
de Arte Nacional.

Criado através do Decreto nº 6.414, publicado no Diário
Oficial da República Bolivariana da Venezuela nº 39.037, em
14 de outubro de 2008.

“A Venezuela e a UNESCO”
A
importância
do
trabalho
do
Estado
venezuelano na área cultural tem sido
reconhecida e apoiada internacionalmente por
organizações como UNESCO
•

A Venezuela ratificou a Convenção da
UNESCO sobre a salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial (2003) que permite solicitar
assistência técnica e financeira na área
cultural. Seu objetivo é inventariar o
patrimônio cultural imaterial com participação
das comunidades, grupos e organizações
não-governamentais pertinentes, bem como
oferecer apoio aos programas, projetos e
atividades de âmbito nacional, sub-regional e
regional, destinados a proteger o patrimônio
cultural imaterial.

•

Em 2008, durante a comemoração da
UNESCO do Ano Internacional das Línguas,
a Venezuela conseguiu avanços importantes
como a proposta de estudos de elaboração
de um instrumento jurídico internacional para
a proteção das Línguas Indígenas e as
Línguas em Perigo, acolhida e devidamente
adotadas por decisão dessa instituição.

•

A Venezuela foi escolhida novamente para
representar os países latino-americanos
perante o Órgão Subsidiário do Comitê
Intergovernamental para a Salvaguarda do
Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO.
Durante a sexta sessão do Comitê
Intergovernamental realizada em Bali 2011,
os delegados dos países membros da
América Latina e do Caribe decidiram
unanimemente que a Venezuela assumisse
novamente em 2012 a representatividade da
região perante o Órgão Subsidiário
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