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Carta Aberta da Cultura de Samambaia 
 

Samambaia/DF, 02 de março de 2020 
 
Prezad@s senhor@s,  
 

Porta-voz das vocações e anseios do Movimento Cultural, com a chancela do 
Conselho Regional de Cultura - RA XII/DF, esta Carta Aberta informa, esclarece e 
reflete sobre caminhos e tropeços da arte e cultura na região, trazendo PROPOSTAS 
para o Governo e a Sociedade. Tem como base a história e perfil da cidade, bem como 
a luta continuada por doze anos, pela implantação do Complexo Cultural Samambaia.  
 

Criada a 25/10/1989, ‘para assentar famílias carentes oriundas de invasões e 
fundos de quintal’, Samambaia é uma região diversa, multiétnica e multicultural. Sua 
origem, carências sociais e a organização comunitária geraram manifestações artísticas 
como a Paixão do Cristo Negro, as Quadrilhas Juninas, Arte Urbana, Teatro, Festivais 
de Música, Cultura Popular, etc. Nesse contexto, em 16/09/2007 se criou o Conselho 
Cultura Samambaia. 
 

Ecléticos e democráticos, movimento e conselho se destacam no Distrito 
Federal e Entorno, seja nas reuniões ordinárias, seminários e conferências, seja nos 
Saraus Complexos, sarau criado em prol da luta pela implantação do Complexo 
Cultural Samambaia, inaugurado a 15/12/2018. Todo este movimento e luta contam e 
contaram com artistas, grupos e coletivos não só da cidade de Samambaia, mas sua 
repercussão foi agregando, ao longo desses doze anos de luta, simpatizantes e 
colaboradores de todo o DF.  

 
Em 2019, portanto, o Conselho de Cultura da cidade organizou e realizou a 

eleição para compor a lista tríplice para o cargo de Gerente de Cultura da Cidade, que 
seria submetida à escolha do(a) Administrador(a) Regional  e, da mesma forma 
considerando o cargo de mesma estatura, realizou a eleição da lista tríplice para a 
Gerência do Complexo Cultural Samambaia, que foi submetida à escolha do(a) 
Secretário de Cultura. Observou-se primeiramente o Inciso VI das Atribuições dos 
CRCs, previstos na LOC – Lei Orgânica da Cultura: Definir conjuntamente normas e 
critérios para destinação, uso e administração dos espaços culturais e artísticos 
mantidos, direta ou indiretamente pelo Governo do Distrito Federal. O Gerente de 
Cultura foi escolhido dentro da lista tríplice apresentada, porém, para a grande 
surpresa e insatisfação do movimento cultural da cidade, conselho de Cultura e 
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comunidade que compareceu à eleição, a escolha de um dos eleitos da lista tríplice 
para a Gerência do Complexo Cultural não foi considerada. 

 
Entendemos que o desrespeito a este processo, além de causar grave 

desconforto ao movimento cultural da cidade, afeta, sobremaneira, o 
desenvolvimento artístico e cultural da região, prejudicando a cadeia produtiva da 
economia criativa. Artistas, grupos, movimento e conselho sentem-se hoje, alijados da 
participação das políticas culturais, a mercê de ingerência política notória, pois houve, 
neste processo, a legitimação da eleição quando cerca de 1000 pessoas participaram 
da votação e, logo após, por interferência política, nunca feita na história cultural da 
cidade, foi colocado um personagem ilegítimo num espaço de construção coletiva. 
Para a comunidade de Samambaia hoje, o diálogo entre Sociedade e Governo 
permanece obscuro. Queremos mudar esta realidade! 
 

Além do Complexo Cultural Samambaia, construído para “abrigar a diversidade 
do fazer e usufruir artístico e cultural, tendo em vista consolidar a região como polo 
produtor e irradiador de arte e cultura”, há na cidade a Gerência de Cultura, vinculada 
à Administração Regional. Mas essa se encontra desprovida de recursos e atrelada à 
Gerência Social e Gerência de Esporte e Laser, cujas demandas consomem esforços e 
recursos destinados às artes. 
 

Outra questão é o convênio da Secretaria de Cultura/DF com a Associação 
Imaginário Cultural, incumbida de gerir a programação artística regular do Complexo 
Cultural Samambaia. Tal convênio acaba em 2020 e, se não renovar, o uso deste 
Equipamento Público Comunitário pode ficar comprometido.  
 

Terça feira, 21/01/2020, dezenas de artistas e agentes culturais compareceram 
à 306ª Reunião Ordinária do Conselho Regional de Cultura, dispostos a recompor os 
elos do Movimento Cultural, para a retomada do crescimento.  Nessa reunião foram 
elencadas as seguintes PROPOSTAS ao Governo e Sociedade: 
 
- Destituir Danne Vianna, alçado ao cargo de gerente do Complexo Cultural 
Samambaia por ingerência política, fazendo valer a lista tríplice, legitimada na eleição 
realizada pelo Conselho Regional de Cultura, a 03/02/2019 com ampla participação da 
comunidade e de entes e agentes culturais, aos quase mil participantes, se tornando a 
maior eleição do DF para esse fim;  
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- Desmembrar a Gerência de Cultura - RA XII/DF da Gerência Social, Esporte e Lazer - 
RA XII/DF, para que possa canalizar esforços e recursos ao fazer e usufruir artístico e 
cultural propriamente dito, em suas diversas formas e estilos de manifestação, 
cumprindo as determinações da LOC; 
 
- Renovar convênio da Secretaria de Cultura/DF e Associação Imaginário Cultural, pela 
continuidade da programação artística regular do Complexo Cultural Samambaia. Tal 
convênio acaba em maio de 2020. Esta renovação é importante tendo em vista o 
relatório apresentado dia 04 de fevereiro em reunião aberta do Conselho de Cultura, 
com as ações desenvolvidas no Complexo Cultural, considerando ainda a instituição 
ser de Samambaia e ter o conhecimento necessário, o reconhecimento do movimento 
cultural e da comunidade da sua capacidade e qualificação para a gestão; 
 
- Elaborar e editalizar projetos e eventos da Gerência de Cultura, transparentes, 
participativos e acessíveis à comunidade artística e agentes culturais, com posterior 
prestação de contas ao Governo e Sociedade; 
 
- Garantir e destinar recursos financeiros ao Complexo Cultural Samambaia visando a 
manutenção e boa utilização do espaço pela comunidade;  
 
- Definir e fortalecer o Calendário Oficial de atividades artísticas e culturais na região, 
respeitando seu caráter eclético, democrático e abrangente das diversas linguagens, 
estilos e grupos artísticos;  
 
- Consolidar o uso da primeira etapa do Complexo Cultural Samambaia, estimulando e 
facilitando o acesso da comunidade artística por meio dos editais regionalizados, tão 
como Implantar a Biblioteca de Artes no espaço existente. 
 
- Criar e realizar Campanha Publicitária para divulgação dos Complexos Culturais das 
cidades de Samambaia e Planaltina para que as populações das cidades conheçam e 
tenham acesso à arte e a cultura. I 
  
 
 

Atenciosamente, 
 

Cultura Samambaia/DF 
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