
Brasil e Argentina firmam parceria com Programa Executivo Cultural 

O acordo é inédito e prevê iniciativas em diversas áreas como música, dança e Patrimônio 
Cultural. 

O Programa Executivo Cultural dos governos brasileiro e argentino foi aprovado no dia 2 de 
dezembro, visando  firmar ainda mais a parceria entre os dois países  e aumentar o 
intercâmbio cultural entre essas nações. A assinatura ocorreu por ocasião da Reunião da 
Comissão Mista Brasil - Argentina, no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, e contou com a 
presença do presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Sérgio Mamberti, 
representantes do Ministério da Cultura e das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina. 

Sérgio Mamberti ressaltou a importância de ampliar o intercâmbio em todas as áreas 
artísticas, enfatizando a diversidade cultural dos dois países. Afirmou, ainda, que as ações 
devem incluir manifestações culturais das diversas regiões e cidades, sempre que possível 
proporcionando a circulação dos eventos para além dos circuitos tradicionais. 

Segundo o gerente de Cooperação e Assuntos Bilaterais do Ministério da Cultura, Bruno Melo, 
o programa é a base de intercâmbio entre o Brasil e a Argentina e é um grande passo, pois 
revela que os governos dos dois países estão sintonizados. “Há uma forte disposição, de 
ambos os lados, para aprofundar a cooperação na área cultural, com ações concretas que 
deverão ocorrer nos próximos três anos”, disse. 

O Programa Executivo Cultural traz as diretrizes dos governos brasileiro e argentino e temas 
dos Ministérios da Cultura de ambos os países. Segundo Bruno Melo,   durante o encontro 
diversas propostas de cooperação cultural foram apresentadas, dentre elas a atuação nos foros 
multilaterais - que tem um grande impacto no Mercosul-,  a realização de semanas culturais, 
além de festivais e outros eventos. 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs que o Ministério da Cultura do 
Brasil organizasse uma Semana da Cultura em toda América Latina a começar pela Argentina, 
que tem um grande laço cultural com o Brasil. Para Bruno Melo, o Brasil já desenvolve uma 
forte atuação em divulgar a Cultura brasileira na Argentina, mas também é preciso trazer a 
cultura argentina para o Brasil. 

Para o assessor de Relações Internacionais do Iphan, Marcelo Brito, no âmbito do patrimônio 
cultural o Programa Executivo vai incidir de modo amplo nas diversas áreas do tema. Ele 
ressalta  a implantação do Centro de Formação para Gestão do Patrimônio, que será instalado 
no Rio de Janeiro a partir de 2009, no Palácio Gustavo Capanema, por iniciativa do Iphan. 

Na intensificação dos intercâmbios a serem produzidos, o Brasil contará com o apoio da 
Argentina na implantação da Biblioteca de Referência em Gestão do Patrimônio a ser criada no 
mencionado Centro, mediante o envio de documentação técnica em diversos suportes sobre a 
gestão do patrimônio cultural argentino.  Na área museológica, será compartilhada com a 
Argentina a experiência brasileira da metodologia de cadastro de museus desenvolvida, com o 
intuito de estabelecer um projeto de mapeamento conjunto. 

Programa Executivo Cultural 

O Programa Executivo divide-se em 68 artigos, organizados nas seções: Preâmbulo; 
Disposições Gerais; Artes Visuais; Música; Artes Cênicas e Performáticas; Audiovisual; Livro, 
Leitura e Literatura; Cooperação entre Bibliotecas, Arquivos e Pesquisadores da Área Cultural; 
Capacitação de Agentes Públicos; Mecanismos de Incentivo à Cultura; Diversidade Cultural; 
Direitos Autorais e Direitos Conexos; Preservação e Salvaguarda de Bens Culturais e 



Cooperação na Área de Museus; Esforços Conjuntos no Âmbito do Mercosul Cultural; e 
Disposições Finais. 

Além de reconhecerem a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e 
Audiovisuais do Mercosul (RECAM) como principal foro de discussão para o setor do 
audiovisual, as delegações também reconheceram a necessidade de desenvolver programas de 
cooperação destinados à distribuição de filmes argentinos no Brasil e brasileiros na Argentina. 
O governo argentino também demonstrou interesse em conhecer melhor as experiências 
brasileiras nas áreas de fomento e incentivo à cultura, museus, livro, leitura e bibliotecas. 

Dentre os trabalhos já em andamento dessa parceria entre Brasil e Argentina, a Fundação 
Casa de Rui Barbosa (FCRB) já está desenvolvendo um projeto com a Universidade Nacional 
San Martin (UNSAM), na área de gestão de conservação de acervos arquivísticos e de 
bibliotecas, em parceria com a Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). A iniciativa é um dos desdobramentos do “Encontro em Conservação e Restauração 
de Bens Culturais: Ciência, Tecnologia e Formação Profissional”, realizado em dezembro de 
2007, no Rio de Janeiro. Na próxima semana, a FCRB enviará missão à Argentina no contexto 
dessa parceria. As ações prevêem intercâmbio de estudantes, professores e especialistas 
brasileiros e argentinos no campo da memória e preservação. 

Por outro lado, no âmbito do Mercosul Cultural, Brasil e Argentina estão com a 
responsabilidade de apresentar uma proposta metodológica para a definição e implementação 
de Itinerários Culturais na região, o que deverá ocorrer na próxima reunião da Comissão de 
Patrimônio Cultural do Mercosul a realizar-se em Salvador, no dias 26 a 28 de janeiro de 2009, 
já na Presidência ProTempore paraguaia do Mercosul. 
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