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"Desencondendo" Culturas
 

“É uma espécie de ‘do-in’ antropológico,
massageando pontos vitais, mas

momentaneamente desprezados ou
adormecidos, do corpo cultural do País”

 
Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura

 



Programa Cultura Viva
 

Foi criado em 2004, pelo antigo MinC
Os Pontos de Cultura são a base do programa
Em 2008, passou a ser descentralizado, através de
convênios entre MinC e municípios e estados
(programa Mais Cultura)
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O que são Pontos de Cultura?
 

Os Pontos de Cultura são grupos culturais da
sociedade civil que envolvem comunidades em
atividades de arte, cultura, educação e cidadania. 

Essas iniciativas, depois de selecionadas, recebem
recursos para potencializar suas ações, com a
compra de material e contratação de profissionais,
entre outras necessidades.



Autonomia e Diversidade
 

O Ponto de Cultura não tem um único modelo – nem de
instalações físicas, nem de programação ou atividade.

Um aspecto comum a todos é a transversalidade da
cultura e a gestão compartilhada entre poder público e
comunidade.



Pontos de Cultura e Cidadania
 
 

Os Pontos de Cultura estimulam a criatividade, propiciando
o exercício da cidadania pelo reconhecimento da
importância da cultura produzida em cada localidade. 

São o principal elo entre as comunidades e as políticas
públicas culturais (visão sistêmica – Sistemas de Cultura)



Pontos de Cultura: dimensões
 

- POLÍTICA
- ESTÉTICA
- CIDADANIA
- ECONOMIA
- COMUNICAÇÃO

Transversalidade: cultura e educação,
cultura e saúde, cultura e meio
ambiente, cultura rural, cultura urbana,
cultura e Direitos Humanos, cultura e
segurança, cultura e economia solidária
etc.
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Ação em Rede e Pontos de Cultura

Produção colaborativa
Compartilhamento de experiências, produtos e saberes
Circulação de ideias, bens e serviços, movimentando a
cadeia produtiva sem intermediação e promovendo a
diversificação de mercados
Cogestão com Estado
Organização política autônoma

 





Cultura Viva em BH
 
 

PL em tramitação na Câmara
Instrumentos da Política Municipal Cultura Viva

Ponto de Cultura
Pontão de Cultura 
Agente Cultura Viva
Cadastro Municipal Cultura Viva;
Rede Municipal Cultura Viva;
Fórum Municipal Cultura Viva;
Comissão Municipal Cultura Viva.



Cultura Viva em BH
 
 

Recursos disponíveis
Emenda Federal (Dep. Áurea Carolina) 2020/2021: R$555.050,51

fomentar 5 Pontos de Cultura (R$100.000,00 por projeto)

Emendas Impositivas Municipais (Ver. Iza Lourença e Bella Gonçalves):
R$600.000,00

fomentar 6 Pontos de Cultura (R$100.000,00 por projeto)

Emenda Federal (Dep. Áurea Carolina) 2021/2022: R$500.000,00
proposta: 25 prêmios de R$20.000,00 (execução para 2023)

ROT: R$ 50.000,00



Cultura Viva em BH
 
 Principais ações previstas para 2022

1. Publicar edital com recursos municipais (R$600.00,00)
- fomentar 6 Pontos de Cultura (R$100.000,00 por projeto)
- abrir cadastro
- usar modelo federal, com adaptações locais (tentar ir padronizando)

2. Publicar edital da Emenda Federal (R$555.050,51)
- fomentar 5 Pontos de Cultura (R$100.000,00 por projeto)



Cultura Viva em BH
 
 Principais ações previstas para 2022

3. Planejamento interno da política Cultura Viva
- mapear programas, projetos e ações que se alinham à política Cultura Viva
- realizar seminário interno de planejamento
- definir plano estratégico

4. Seminário Cultura Viva BH
- construir com a Comissão Estadual de Pontos de Cultura
- envolver sociedade civil em geral
- debater os desafios e estratégias para implementação da Política Cultura Viva
em BH



Cultura Viva em BH
 
 Principais ações previstas para 2022

5. Gestão do cadastro
- cadastrar/mapear grupos culturais alinhados à política Cultura Viva, visando a
produção de informações e indicadores, bem como promover o acesso a um
conjunto de programas, projetos e ações da política cultural municipal

6. Acompanhamento e apoio aos 11 Pontos de Cultura fomentados
- formação
- articulação em rede
- articulação com políticas públicas nos territórios


