
Governo lança programa de cultura nas escolas e Universidade das Artes 

 

Parceria do MEC e MinC vai financiar 5 mil projetos artísticos para escolas.  

Estados e municípios poderão enviar proposta para sediar universidade. 

 

 
Os ministros Aloizio Mercadante e Marta Suplicy 

durante o lançamento do evento (Foto: Marcello 

Casal Jr/ABr) 

 

O Ministério da Educação e o Ministério da Cultura lançaram nesta terça-feira (21) o programa 

Mais Cultura nas Escolas, que vai financiar 5 mil projetos de atividades artísticas e pedagógicas 

nas escolas da rede pública, e o projeto Universidade das Artes, uma instituição federal de 

ensino superior que terá cursos de graduação em música, artes plásticas, cinema, audiovisual, 

entre outros. Estados e municípios terão 100 dias para enviar propostas para sediar a 

instituição. 

 

Os ministros Aloizio Mercadante, da Educação, e Marta Suplicy, da Cultura, participaram do 

lançamento dos programas. O Mais Cultura nas Escolas tem como objetivo promover o 

encontro de iniciativas culturais e escolas públicas de todo o Brasil,  democratizar o acesso à 

cultura e ampliar o repertório cultural de estudantes, professores e comunidades escolares do 

ensino básico. 

 

As atividades serão desenvolvidas dentro ou fora da escola por no mínimo seis meses, 

envolvendo música, teatro, audiovisual, literatura, circo, dança, contação de histórias, artes 

visuais. Este ano serão investidos R$ 100 milhões para financiar os 5 mil projetos. 

 

"O projeto vai ajudar muito a ter interesse pela escola, a formar uma geração mais criativa, a 

escola passa a ter um espaço lúdico, de lazer e criatividade. [A cultura] é um setor que gera 

muito emprego, gera muitas oportunidades, fortalece a nossa identidade, cidadania, estimula a 

criatividade. O Brasil tem um potencial turístico cultural fantástico", disse Mercadante. 

 

A ministra Marta Suplicy diz que o objetivo é que a escola possa ser potencializada como um 

espaço de circulação e de produção cultural. "Tantas escolas querem fazer alguma coisa, a 

diretora quer fazer alguma coisa, tem noção do que fazer, mas não tem esse recurso. Isso vai 

fazer uma diferença muito grande pras escolas, principalmente pras escolas que já estão em 

programas do MEC, já estão em período integral mas padecem da falta de recursos", afirma.  

"Nós vamos potencializar os processos de ensino, de aprendizado integrando práticas criativas 

e diversidade cultural à educação básica. Nós acreditamos que isso é um primeiro passo pra 

uma integração cultural cada vez maior entre o Ministério da Cultura e Educação." 

 

Fonte: G1\ Educação [Portal]. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/05/governo-lanca-programa-de-
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