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moinHo paranaense - sede da fUndação CULTUraL de CUriTiba bairro reboUças

Apresentação
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A finalidade deste trabalho é analisar o resultado do Desenvolvimento Social - eixo Cultura. Para
isso, foram utilizadas as grandes áreas de atuação previstas no Plano Setorial de Desenvolvimento
Social. Para este setor foram definidas as áreas passíveis de medição, seja do ponto de vista
histórico - décadas - seja para construção de um Índice de Desenvolvimento Social. Esse índice
comporá, junto com as áreas de saúde, educação, esporte e lazer, assistência e promoção social
e abastecimento, o Índice de Desenvolvimento Social de Curitiba. Pela complexidade de cada uma
dessas áreas optou-se por analisar, inicialmente, o desempenho individual de cada uma.
Esse volume trata dos resultados da Cultura na cidade de Curitiba.
Para análise do desempenho da Cultura - em grande parte responsabilidade assumida pelo
município -, foram utilizadas duas metodologias. A primeira procura mostrar os resultados obtidos
ao longo do tempo - décadas de 90 e dos anos 2000 -, por meio de 41 indicadores escolhidos com
o apoio técnico da Fundação Cultural de Curitiba, por simples comparação. A segunda, utiliza 16
desses indicadores, muitos deles agregados, para construção do índice do Desenvolvimento Social
- Cultura, aplicando o Método Genebrino ou Distancial. O valor obtido por esta metodologia será
utilizado como Valor Zero (V0) para acompanhamento permanente do plano setorial.
Os indicadores utilizados para mostrar o desempenho por década estão divididos em seis
grandes áreas: atendimentos - 2 indicadores; relação número de habitantes por atividade cultural
- 12 indicadores; formação - 8 indicadores; artistas e técnicos - 3 indicadores; financiamento - 5
indicadores; e infraestrutura - 11 indicadores. Para aplicação do Método Genebrino, a cultura foi
dividida em três grandes áreas: orçamento - 1 indicador; atendimento por área de cultura - 14
indicadores; e infraestrutura - 2 indicadores.
Em função da inexistência de um sistema nacional padronizado de indicadores para a cultura,a
comparação foi feita a partir do desempenho nas Administrações Regionais da própria cidade.
Pode-se afirmar, com base nos indicadores escolhidos para esta análise, que o Índice de
Desenvolvimento Social - eixo Cultura de Curitiba é regular.
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Teatro Universitário de Curitiba
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TeaTro paioL

Histórico
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A Constituição Federal, aprovada em 1988, garante aos cidadãos o acesso direto aos bens
culturais, bem como o apoio e incentivo tanto à valorização quanto à difusão e à manifestação
cultural da população. A execução desses objetivos é uma atribuição dos estados e municípios.
Nesse sentido, a definição do Setor Histórico, em 1971, foi emblemática, por ser o ponto de
partida para a conscientização da importância de se preservar o patrimônio histórico de Curitiba. A
partir de então, ações como restauro e reciclagem de edificações passaram a fazer parte da Política
Cultural.
Atualmente, a política cultural do Município, gerenciada pela Fundação Cultural de Curitiba,
está pautada em seis eixos estruturantes que retomam o mesmo espírito com que a Instituição foi
criada em 1973. Neles estão contemplados a revitalização de espaços culturais; a reestruturação
organizacional, qualificando e capacitando o quadro funcional; a proteção e a valorização do
patrimônio histórico, artístico e cultural; o financiamento para cultura, que incluiu a modificação da
Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com a criação do PAIC – Programa de Apoio e Incentivo à
Cultura; a descentralização de ações; e a transparência e diálogo com as classes artísticas e os
agentes culturais.
As quatro primeiras ações são estratégicas para a sustentação de uma política pública
abrangente, bem como a proteção, preservação e divulgação dos bens históricos e artísticos que
compõem o patrimônio cultural do Município. As demais são compreendidas como a gestão dos
instrumentos de fomento à formação, informação e difusão cultural. Os outros dois eixos traduzem
a gestão dos instrumentos de fomento e criação, produção, formação, informação e difusão artística
e cultural, assim como dos mecanismos de proteção, preservação, resgate e divulgação dos bens
históricos e artísticos que compõem o patrimônio cultural do município.
A cultura em Curitiba está balizada também pelo princípio da ampliação da cidadania, por
meio da oferta múltipla e pluralista de bens e serviços culturais, e da relação entre os diversos
níveis de desenvolvimento da sociedade, promovendo a ampla participação da população na vida
artística e cultural da cidade. Presente nas nove Administrações Regionais, a Fundação Cultural
de Curitiba busca estreitar a relação com a população curitibana, procurando oferecer atividades
culturais que contemplem os seus anseios. Um bom exemplo é o Programa Arte Por Onde Você
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Anda que ofertou 190 atividades multi áreas (artes visuais, dança, literatura, música, teatro/circo),
atingindo mais de 75.000 pessoas.
No entanto a demanda da comunidade se estende, dos pedidos de difusão da cultura produzida
em Curitiba, na forma de apresentações, às solicitações de oficinas e cursos nas diversas linguagens
artísticas. Sugere ainda maior divulgação das atividades de difusão; gratuidade nas atividades de
formação e, embora a descentralização das atividades culturais esteja se realizando em espaços
alternativos, nas associações de bairros, escolas e outros locais, a comunidade solicita espaços
apropriados e amplos para apresentações e cursos, além de bibliotecas que ofereçam acervos
generosos e conectividade. Esta prática permite que as ações culturais alcancem territorialmente
todos os bairros da cidade e que um canal de escuta cultural seja estabelecido. No entanto, é
consenso que os espaços utilizados não são adequados às atividades artísticas e que um programa
de ampliação de espaços culturais descentralizados se torna cada vez mais necessário. Há um
grande volume de solicitações originárias das populações que residem na região sul da cidade.
Sucessivamente, através de décadas, as políticas públicas da Administração Municipal
foram dando ênfase às questões de cunho social. Este compromisso fica bem caracterizado no
documento que “Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade” que
define a elaboração de um Plano Setorial de Desenvolvimento Social envolvendo as áres de saúde,
educação, abastecimento, esporte e lazer, cultura e assistência e promoção social. Atualmente,
o desafio para a administração é manter a qualidade do atendimento, a busca permanente do
aperfeiçoamento de gestão, ampliação de parcerias com a sociedade civil organizada e a cobertura
espacial abrangendo o território do município, inclusive os de nova ocupação. Outra questão a ser
considerada é a ação conjunta com os municípios vizinhos, com relação à demanda de serviços da
área social em áreas conubardas.
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LEI 11.266/2004
A Lei 11266/2004 em seu capítulo I trata do Desenvolvimento Social de Curitiba. Na seção II
trata Da Cultura, e no Art. 32 diz que:
“a política municipal de Cultura tem por objetivo geral promover o desenvolvimento
sócio-artístico-cultural da população.”

São diretrizes da política municipal de Cultura :
I - consolidar a Cidade como referência na promoção de eventos culturais na área da música,
do teatro, das artes plásticas, do cinema e da literatura;
II - ampliar e consolidar as possibilidades de convivência cotidiana do cidadão com atividades
artísticas e culturais, considerando novas formas de expressão e a inserção da arte no âmbito
comunitário;
III - promover a utilização dos equipamentos municipais e espaços públicos como mecanismo
de descentralização e universalização da atividade cultural;
IV - ampliar as possibilidades de produção, difusão e acesso aos bens e atividades culturais,
incentivando as relações entre a arte e a tecnologia;
V - promover a preservação e conservação do patrimônio cultural da Cidade;
VI - incentivar e fomentar a participação pública e privada no financiamento de
projetos culturais.
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Camerata ANTIQUA DE CURITIBA
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mUseU osCar niemeYer

Desempenho por décadas

1990 a 2009
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Para análise do desempenho da Cultura em Curitiba na duas últimas décadas 41 indicadores
foram escolhidos por sua relevância e disponibilidade. Foi avaliado o desempenho de cada área
pela comparação simples de melhoria do indicador ao longo do tempo. A maioria dos indicadores
não possui base para comparação por não existir série histórica, mas foram mantidos por sua
relevância e passam a ser considerados como V0 da avaliação.

Ópera de Arame
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Os indicadores foram definidos em discussões entre a Fundação Cultural de Curitiba - FCC e
o IPPUC, visando a construção de um sistema de acompanhamento do setor em Curitiba. Utilizouse um sistema simples de cores para classificação:

Foram utilizados medidores a partir das décadas de 90 ou 2000 por não existirem
dados consolidados das décadas de 70 e 80. O desempenho de cada indicador foi avaliado
inicialmente pela simples comparação de sua evolução ao longo do tempo.
Do total de indicadores, 12 apresentaram melhora e 5 pioraram. Além desses, 23 possuem
apenas dados de 2009, não permitindo a comparação histórica. Para esta análise foram elencadas
6 áreas: atendimentos - trata do números de atendimentos realizados pela FCC ; relação número de
habitantes por atividade cultural - avalia a relação de quantos habitantes são atendidos para cada
tipo de atividade; formação - número de cursos existentes por atividade cultural; artistas e técnicos
- avalia o recurso humano; financiamento - trata do orçamento aplicado na cultura em Curitiba; e
infraestrutura - avalia a quantidade de equipamentos (espaços físicos) existentes.
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ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR - PLANO SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - CULTURA - 1990 A 2009

(*) Equipamentos particulares, estaduais, federais e de outras instituições.
(**) Em relação ao orçamento total do Município.
FONTE: FCC, IPPUC - Bairros de Curitiba 2007 - Curitiba em Números, FGVDados, APAP-PR, SATED-PR, OMB-CR/PR
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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CapeLa sanTa maria

Atendimento
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ATENDIMENTOS
NÚMERO E PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

FONTE: fCC
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

No ano de de 2009, a Fundação Cultural de Curitiba registrou 1.252.970 atendimentos,
sendo este valor considerado V0 , uma vez que não há dados de décadas anteriores referentes
ao atendimento da FCC. O número de antendimentos corresponde a aproximadamente 68 % da
população projetada para Curitiba em 2009.
Os 688.600 atendimentos descentralizados realizados (atendimentos feitos em regionais
diferentes da Regional Matriz) representam 50,53% do atendimento global (total de atendimentos
realizados pela FCC).

17

Casa da Leitura
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ConCerTo - CapeLa sanTa maria

Relação número de habitantes
por atividade cultural
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RELAÇÃO NÚMERO DE HABITANTES POR ATIVIDADE CULTURAL
nÚmeros de HabiTanTes por aTividade e por espaço CULTUraL

FONTE: FCC, IPPUC - bairros de Curitiba 2007, FGVDados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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A relação entre o número de habitantes por espaço cultural apresentou melhora em seis
indicadores: número de habitantes por total de espaços culturais, por espaço expositivo, por
cinema, por espaço cênico, por biblioteca e por biblioteca municipal. Não foram encontrados dados
de décadas passadas referentes a oferta de cursos da FCC, resultando em quatro indicadores
considerados V0. Houve uma piora na quantidade de espaços de difusão da FCC e no número de
habitantes por museus.

centro de criatividade de curitiba - parque são lourenço
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nÚmero de HabiTanTes por bibLioTeCa

FONTE: FGVDados
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

HabiTanTes por espaço na área de difUsão

FONTE: FCC, IPPUC - bairros de Curitiba 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

22

Tanto o número de bibliotecas quanto o número de bibliotecas municipais, especificamente,
apresentam uma melhora na relação entre a quantidade de bibliotecas e o número de habitantes,
indicando adequação no atendimento da população.
É importante alertar para o fato de a relação entre o total de habitantes e o total de espaços
para difusão têm crescido, o que significa haver mais pessoas a serem atendidas em um mesmo
espaço cultural.
Levando em conta os espaços expositivos, cinemas, espaços cênicos e museus, apenas
os últimos não apresentaram um aumento no número de equipamentos, suficiente para suprir o
aumento da demanda apresentada pela cidade.

nÚmero de HabiTanTes por Tipos de espaços CULTUrais

FONTE: FCC, IPPUC - bairros de Curitiba 2007
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração
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espaço CÊniCo

Formação
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FORMAÇÃO
nÚmero de CUrsos de formação

(*) Equipamentos particulares, estaduais, federais e de outras instituições.
FONTE: fCC
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

Para o eixo formação, só existem dados da década de 2000. Os indicadores foram
mantidos por sua relevâcia e o ano de 2009 foi considerado V0. Se faz necessário o
acompanhamento desta área para poder ser mensurada sua inﬂuência em outras áreas.
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Dança no Tanguá
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memoriaL de CUriTiba - paineL

Artistas e Técnicos
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ARTISTAS E TÉCNICOS
NÚMEROS DE REGISTROS DE ARTISTAS E TÉCNICOS EM ARTES
VISUAIS, CINEMA E VÍDEO, CIRCO, DANçA, TEATRO E ÓPERA

FONTE: APAP-PR, SATED-Pr, OMb- CR/Pr
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

Para o eixo artistas e técnicos não há dados para comparação, assim, os números de 2009
serão V0 para as próximas avaliações.
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CapeLa sanTa maria - ConCerTo
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fUndação CULTUraL de CUriTiba - praça
GARIbALDI bAIRRO SãO FRANCISCO

Financiamento
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FINANCIAMENTO
orçamenTo mUniCipaL desTinado À CULTUra

(**) Em relação ao orçamento total do Município.
FONTE: fCC
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

Para o eixo financiamento, também não existem dados históricos. Por sua relevância, os
indicadores foram mantidos tendo sido os valores de 2009 considerados V0. De acordo com os
técnicos da FCC, a meta para o Investimento em Cultura por Habitante é de R$ 28,36, valor que é
investido por habitante na cidade de São Paulo.
O PAIC - Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - é uma lei de incentivo à cultura, que consiste
na renúncia fiscal, por parte tanto de empresas quanto de pessoas físicas, de um percentual de
seus impostos (ISS e IPTU) que será utilizado para financiar projetos culturais que apresentem uma
contrapartida social à comunidade. A escolha desses projetos fica a cargo do Fundo Municipal de
Cultura e de um Mecenato - conjunto de especialistas em determinadas artes - que escolhem quais
projetos poderão ser contemplados com este auxílio financeiro.Um dado muito positivo que deve
ser levado em conta é a relação do percentual de recursos disponibilizados à cultura pelo PAIC, e o
percentual efetivamente utilizado sobre o disponibilizado sobre o PAIC, que é de aproximadamente
91% do total, ao passo que a média nacional gira em torno de 50%.
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Solar do Barão

32

Ópera de arame

Infraestrutura
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INFRAESTRUTURA

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E ESPAçOS FÍSICOS PARA A CULTURA

(*) Equipamentos particulares, estaduais, federais e de outras instituições.
FONTE: fCC, ippUC - Curitiba em Dados - Curitiba em Números 1999 e 2009 - bairros de Curitiba 2007
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

Para a análise da infraestrutura de espaços culturais da cidade foram utilizados dados a partir
da década de 1990. Dos dez indicadores analisados, seis apresentaram melhora na quantidade de
equipamentos. Apresentaram redução três indicadores: número de espaços expositivos da FCC,
número de espaços literários da FCC e número de museus de arte em Curitiba. O indicador número
de museus de arte da FCC manteve-se, pois o Museu Metropolitano, que encontra-se em reforma,
não foi computado no total.
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É importante ressaltar que existem equipamentos que são compostos por vários espaços
culturais, como o Centro de Criatividade de Curitiba e o Solar do barão, equipamentos que reúnem
espaços culturais como teatro, casa de leitura e ateliê. Isso explica a existência de um maior número
de espaços do que o de equipamentos.

espaços eXposiTivos de CUriTiba - 1990 a 2009

(*) Equipamentos particulares, estaduais, federais e de outras instituições.
FONTE: fCC, ippUC - Curitiba em Números - bairros de Curitiba 2007
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

nÚmero de bibLioTeCas - espaços
LiTerários de CUriTiba - 1990 a 2009

FONTE: fCC, ippUC - bairros de Curitiba 2007, FGVDados
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração
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As salas expositivas - que expõem obras de arte ou trabalhos vinculados às obras de arte, teve
uma diminuição da década passada de 19 para 10 espaços expositivos municipais, enquanto que
os espaços particulares e não municipais tiveram um aumento de 42% - de 41 para 58 espaços
Houve uma reformulação no conceito das bibliotecas sob a responsabilidade da FCC, que
passaram a ser denominadas Espaços Literários - Casa da Leitura, Especializada, Estação da
Leitura e Itinerante. O número desses espaços da FCC diminuiu na última década, no entanto o
número de bibliotecas na cidade apresentou um aumento superior a 600%.
O número de cinemas e espaços cênicos, tanto da FCC como geral, apresentaram resultados
positivos. O número de cinemas da cidade aumentou em mais de 70% e o número de espaços
cênicos em mais de 20%.

Cinemas e espaços CÊniCos em CUriTiba - 1990 a 2009

(*) Equipamentos particulares, estaduais, federais e de outras instituições.
FONTE: fCC, ippUC - bairros de Curitiba 2007
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração
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QUanTidade de eQUipamenTos da fUndação
CULTUraL de CUriTiba - 2000 a 2009

FONTE: FCC
ELABORAÇÃO: IPPUC - Setor de Monitoração

Ao observarmos o gráfico acima, verificamos que a quantidade de equipamentos da Fundação
Cultural de Curitiba, manteve-se ao longo da última década, crescendo somente em 2009.

paLaCeTe WoLf - praça
GARIbALDI bAIRRO SãO FRANCISCO
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paço da Liberdade

Índice de desenvolvimento social - cultura 38
Método Genebrino 2009

A metodologia utilizada é a Genebrino ou Distancial. Os trabalhos iniciaram com a
identificação dos indicadores que poderiam medir o desempenho da cidade a partir de diretrizes
gerais apresentadas pelo Plano Setoriai. O resultado desse trabalho e dos grupos de discussões
montados dentro do IPPUC – Supervisão de Informações e Supervisão de Planejamento – com a
participação de especialistas de outras secretarias resultou em três grandes grupos de indicadores:
de resultados, de infraestrutura e de processo.
Neste primeiro momento, por dificuldades na obtenção de informações dos indicadores de
processo, optou-se por avaliar os indicadores de resultado e de infraestrutura. A implantação de
um Sistema de Informações – em elaboração pelo IPPUC, ICI e Sala de Situação do Gabinete do
Prefeito – permitirá ampliar essa avaliação também para os indicadores de processo.

MÉTODO GENEBRINO OU DISTANCIAL
Os Planos Setoriais contam com um determinado número de indicadores, que podem ser
arranjados dentro de outros grupos e assim sucessivamente. Seja qual for este indicador, neste
texto ele será denotado por Y, e ainda admite-se que um determinado grupo conte com i = 1, 2, ...,
n indicadores.
Após definir os indicadores, a aplicação do Método Distancial é direta usando a seguinte
fórmula básica para cada indicador.
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onde:

índice parcial

representa o indicador
observado

o limiar mínimo

o limiar máximo

Observa-se que o índice calculado varia entre 0 (zero) e 100(cem), obtendo-se o primeiro
valor quando o nível observado coincide com o limiar mínimo estabelecido, e o segundo, quando o
valor observado coincide com o limiar máximo.
Uma questão chave para a aplicação do Método é a definição destes limiares, Sliwiany, 1997,
propõe algumas alternativas:
1. Critério estatístico - média dos melhores e piores valores encontrados com um corte de
20% dos bairros com melhor desempenho e 20% com pior desempenho, quando os
indicadores estão desagregados por bairro.
2. Critério de planejamento – alguns limiares principalmente os ótimos (máximos), são
determinados através de metas de variados programas.
3. Critério comparativo – os limiares são definidos com base na prática de outros países ou
regiões mais desenvolvidas.
4. Método delfick – os limiares são firmados segundo consenso e validação de especialistas.
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Estabelecidos os limiares, e aplicando a fórmula (1) tem-se o valor padronizado para aquele
indicador. O próximo passo é agrupar todos os indicadores de um determinado grupo, para formar
um índice grupal que é obtido através da média aritmética simples dos índices parciais do grupo:

(2)
onde:

índice grupal
número de medidores representantes
aceitos para a caracterização estatística
do nível de satisfação do grupo de
necessidades sociais.

A fórmula (2) será aplicada para cada um dos grupos de indicadores propostos.
Para obtenção do índice sintético, ou seja o alcance do índice de satisfação de todos os
grupos de necessidades sociais, calcula-se a média aritmética dos índices grupais, conforme a
fórmula (3) a seguir:

(3)
onde:

índice sintético.
número de grupos de necessidades
sociais.
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Para a aplicação do método Genebrino ou Distancial, 17 indicadores foram escolhidos
pelo IPPUC, para avaliar o cumprimento dos objetivos da política municipal da cultura no Plano
Diretor. Como não há um sistema unificado em âmbito nacional para indicadores culturais, foram
selecionados por sua relevância e pela disponibilidade de informações das Administrações Regionais
de Curitiba, para elaboração dos limiares de pior e melhor valor utilizados pelo método. A exceção
é o indicador referente ao orçamento, que foi comparado com outras capitais brasileiras definidas
como parâmetro para o ìndice dos Desenvolvimento Social, a saber: Porto Alegre, Campo Grande,
Goiânia, belo Horizonte, Salvador e brasília.
Como o método mede o desempenho - valor empírico - conforme a distância que o dado real
está da melhor situação possível, os resultados foram classificados em cinco faixas de satisfação:

A avaliação geral, ou seja, o Índice Sintético da Cultura em Curitiba apresentou 26,22% de
satisfação, classificado como desempenho “regular”.
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O método qualificou também o desempenho por grupos, através de índices grupais:
Orçamento

REGULAR

32,91% de satisfação

Atendimento por área de Cultura

REGULAR

22,30% de satisfação

Infraestrutura

REGULAR

23,46% de satisfação

A falta de um sistema padronizado de indicadores culturais no brasil impossibilitou a tarefa
de comparar a cultura em Curitiba com as demais capitais brasileiras. Em função disso, optou-se
por avaliar a cidade a partir do desempenho das atividades culturais realizadas nas administrações
regionais, como o número de atendimentos e a infraestrutura de cada uma delas. Analisou-se a
melhor e a pior situação entre as administrações regionais da cidade. Já o orçamento destinado
à cultura pela Lei Orçamentária Anual foi comparado às seis capitais eleitas para a avaliação do
Desenvolvimento Social. A partir desses limiares, comparou-se o valor empírico, formado pelos
dados de Curitiba, posicionando-o no espectro comparativo. Para o caso das administrações
regionais, utilizou-se a média aritmética de cada indicador como valor empírico de Curitiba.
Tratando-se de uma grande metrópole brasileira, na maioria dos indicadores existem diferenças
consideráveis entre as diferentes regiões - o que deixou a cidade com um resultado aquém do que
se espera de uma cidade com a tradição cultural de Curitiba.
No entanto, o resultado obtido traduz o alto grau de concentração das atividades culturais em
determinadas regiões da cidade, com ênfase na Regional Matriz. Esta obteve o melhor valor em
75% dos indicadores que utilizaram regionais como parâmetro. No outro extremo, apenas quatro
regionais (CIC, bairro Novo, boqueirão e Pinheirinho) respondem por quase 94% dos resultados
negativos.
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desfiLe de CarnavaL

Orçamento
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ORÇAMENTO

FONTE: fCC
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

Único indicador a utilizar dados de outras capitais brasileiras (belo Horizonte, Porto
Alegre, Goiânia e Campo Grande - em função da disponibilidade de dados e por serem capitais
de porte semelhante) para comparação, Curitiba teve um índice de 32,91% de satisfação. A
capital com mais investimento foi belo Horizonte, e com o menor foi Campo Grande.
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casa romário martins - largo da ordem - bairro são francisco
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ATENDIMENTO POR ÁREA DE CULTURA
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A área atendimento por área de cultura foi subdividido em três partes: atendimento geral, por
tipo de ação e por linguagem. Para o valor empírico foi utilizado o total de atendimento por indicador,
dividido pelo número de administrações regionais da cidade.
Os atendimentos realizados pela FCC por ano obteve um resultado considerado ruim. A
regional com o melhor valor foi a Matriz, e a pior a do boqueirão.
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Os atendimentos de difusão e grandes eventos também tiveram resultados ruins. Em ambos os
casos a regional da Matriz obteve o melhor valor, e a do Pinheirinho e a da CIC, respectivamente,
os piores. Já o fomento e a formação apresentaram resultados considerados regulares. Os melhores
resultados foram apresentados pelas regionais do Cajuru e Matriz e, as do Bairro Novo e Pinheirinho,
os piores.
Os atendimentos feitos no que se refere a linguagem tiveram um resultado ruim em seis dos
nove indicadores: artes visuais, cinema e vídeo, dança , música , teatro e patrimônio. Em todos eles
o melhor valor encontrado foi o da Matriz.
A regional CIC apresentou o pior em três casos: artes visuais, cinema e vídeo e música.
As regionais Portão, Pinheirinho e Bairro Novo em um caso cada: dança,teatro e patrimônio,
respectivamente.
Os atendimentos referentes à circos teve um resultado regular, tendo a CIC obtido o melhor
resultado e a regional Boqueirão o pior.
Em dois indicadores o desempenho foi considerado bom: literatura e manifestações de culturas
populares. Em ambos os casos o melhor valor foi da regional Santa Felicidade, e os piores valores
foram da regional Bairro Novo para literatura e da CIC para manifestações de culturas populares.
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INFRAESTRUTURA

FONTE: FCC, IPPUC - bairros de Curitiba 2007
ELABORAÇÃO: ippUC - setor de Monitoração

Na área Infraestrutura, o resultado também foi regular. Assim como no eixo anterior, o valor
empírico foi obtido através da média aritmética entre o número de equipamentos e número de
administrações regionais. A quantidade de espaços da FCC teve um resultado considerado ruim,
tendo a regional Matriz obtido o melhor valor, com um número de espaços mais do que quatro
vezes maior do que o encontrado nas regionais bairro Novo e Pinheirinho, que apresentaram os
piores resultados.
Já o número de habitantes por espaços da FCC teve um desempenho regular, sendo a Matriz
a melhor regional e a do Pinheirinho a pior.
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cinemateca - bairro são francisco
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