


O	  principal	  obje.vo	  do	  InterCidadania	  (IC)	  é	  ar.cular,	  incen.var	  e	  mul.plicar	  ações	  de	  cidadania	  e	  
solidariedade,	  por	  meio	  da	  difusão	  de	  conteúdo	  informa.vo,	  ar@s.co	  e	  forma.vo	  na	  internet,	  
atuando	  em	  rede,	  com	  múl.plos	  parceiros.	  
	  	  
Entre	  outros	  projetos,	  o	  IC	  desenvolve	  o	  Sistema	  iTEIA	  -‐	  	  Rede	  Digital	  de	  cultura	  e	  Cidadania,	  que,	  por	  
suas	  caracterís.cas	  inovadoras	  e	  importância	  social,	  foi	  selecionado	  pelo	  Programa	  Novos	  Brasis,	  do	  
Ins.tuto	  Oi	  Futuro,	  para	  receber	  patrocínio	  direto.	  Ficou	  entre	  os	  10	  projetos	  escolhidos	  em	  2007,	  
compe.ndo	  com	  mais	  de	  700	  projetos	  apresentados	  por	  ins.tuições	  de	  todo	  o	  Brasil.	  
www.iteia.org.br	  
	  	  
O	  Projeto	  InterCultura,	  desenvolvido	  pelo	  InterCidadania	  e	  integrado	  ao	  iTEIA,	  também	  foi	  
selecionado	  pela	  Comissão	  Governamental	  do	  Sistema	  de	  Incen.vo	  à	  Cultura	  da	  Fundarpe	  -‐	  Fundação	  
do	  Patrimônio	  Histórico	  e	  Ar@s.co	  de	  Pernambuco,	  para	  receber	  recursos	  do	  Fundo	  Pernambucano	  de	  
Incen.vo	  à	  Cultura	  –	  Funcultura.	  Com	  estes	  recursos,	  o	  InterCidadania	  desenvolveu	  o	  Sistema	  
Pernambuco	  Nação	  Cultural	  da	  Fundarpe,	  que	  também	  funciona	  de	  forma	  interligada	  com	  o	  Sistema	  
iTEIA.	  www.nacaocultural.pe.gov.br/	  
	  	  
O	  InterCidadania	  também	  está	  Integrado	  ao	  Fórum	  TEIA	  –	  Encontro	  de	  todos	  os	  pontos	  de	  Cultura,	  
promovido	  anualmente	  pelo	  Ministério	  da	  Cultura.	  O	  iTEIA	  foi	  lançado	  oficialmente,	  na	  TEIA	  de	  2007,	  
em	  Belo	  Horizonte,	  como	  modelo	  de	  sistema	  colabora.vo	  de	  Cultura	  Digital,	  com	  a	  presença	  do	  
Ministro	  de	  Cultura	  Gilberto	  Gil.	  hbp://www.iteia.org.br/no.cias.php?cod=98	  

O	  QUE	  É	  O	  INSTITUTO	  INTERCIDADANIA?	  





O	  Encontro	  reunirá	  lideranças	  dos	  povos	  e	  comunidades	  tradicionais,	  Mestres	  e	  Mestras	  das	  expressões	  
culturais	  populares	  e	  interlocutores	  destes	  segmentos	  de	  todo	  o	  país,	  além	  de	  ar.stas	  e	  outras	  representações	  
em	  grupos	  de	  trabalho,	  comissões,	  colegiados,	  conselhos	  e	  outras	  instâncias	  de	  pactuação	  da	  sociedade	  civil	  

com	  o	  Estado	  para	  a	  elaboração,	  monitoramento	  e	  avaliação	  de	  polí.cas	  públicas.	  
A	  Rede	  de	  Culturas	  Populares	  e	  Tradicionais	  é	  um	  movimento	  gestado	  no	  início	  dos	  anos	  2000	  e	  que,	  hoje,	  

reúne	  mais	  de	  25	  mil	  pessoas	  de	  todo	  o	  país	  em	  permanente	  debate	  sobre	  os	  problemas	  e	  as	  potencialidades	  
do	  setor,	  contribuindo	  para	  sua	  estruturação,	  reconhecimento	  e	  desenvolvimento	  sociocultural.	  Através	  de	  suas	  

instâncias,	  sendo	  o	  Encontro	  a	  principal	  delas,	  seus	  membros	  vivenciam	  profundamente	  e	  intercambiam	  
aspectos	  da	  diversidade	  cultural	  brasileira,	  abrangendo	  as	  Culturas	  Populares,	  o	  Artesanato,	  o	  Hip	  Hop,	  as	  

Culturas	  Indígenas,	  o	  Circo,	  o	  Teatro	  de	  Rua,	  o	  Patrimônio	  Imaterial,	  as	  Culturas	  Afro-‐brasileiras,	  Povos	  de	  Matriz	  
Africana	  e	  outros	  Povos	  e	  Comunidades	  Tradicionais.	  

Uma	  grande	  mostra	  cultural	  abordará	  a	  produção	  ar@s.ca,	  a	  culinária,	  o	  artesanato	  e	  a	  religiosidade,	  além	  de	  
outros	  aspectos	  fundamentais	  do	  universo	  simbólico	  popular	  e	  tradicional,	  par.ndo-‐se	  da	  diversidade	  nacional	  
para	  estabelecer	  um	  diálogo	  com	  as	  matrizes	  culturais	  nordes.nas,	  sobretudo	  a	  Pernambucana	  e,	  em	  especial,	  
a	  do	  Vale	  do	  Pajeú.	  Nesta	  região	  encontra-‐se	  a	  cidade	  de	  Serra	  Talhada,	  berço	  de	  Lampião	  e	  capital	  do	  Xaxado,	  
escolhida	  como	  sede	  do	  Encontro,	  o	  nono	  desde	  que	  a	  Rede	  ganhou	  estrutura	  formal	  em	  2006.	  Exposições,	  
rodas	  de	  conversa,	  mostra	  de	  cultura	  alimentar,	  feira	  de	  artesanato,	  vivências	  e	  apresentações	  recriarão	  o	  

ambiente	  das	  festas	  populares	  e	  tradicionais.	  
Dessa	  forma,	  propomos	  a	  implementação	  da	  Tecnologia	  Social	  das	  Produtoras	  Culturais	  Colabora?vas	  com	  o	  
obje.vo	  de	  envolver	  os	  par.cipantes	  do	  encontro	  visando	  a	  apoiar	  no	  registro	  audiovisual	  das	  a.vidades	  do	  

evento	  e	  em	  paralelo	  proporcionar	  um	  processo	  de	  formação	  em	  audiovisual	  e	  comunicação	  digital.	  
Este	  documento	  explica	  os	  conceitos	  da	  tecnologia	  social	  das	  produtoras	  culturais	  colabora.vas,	  suas	  

caracterís.cas	  e	  funcionamento	  que	  vem	  aprimorando	  suas	  metodologias	  e	  ferramentas	  para	  possibilitar	  a	  
replicação	  desta	  tecnologia	  social	  para	  outros	  Estados	  do	  Brasil.	  

9º	  Encontro	  Nacional	  das	  Culturas	  Populares	  e	  Tradicionais	  



Nesta	  seção	  apresentaremos	  uma	  tecnologia	  social	  conhecida	  como	  Produtora	  Cultural	  Colabora.va	  (PCC),	  que	  
propõe	  uma	  forma	  de	  organização	  de	  espaços	  mul.mídia	  ligados	  a	  centros	  culturais	  para	  atender	  demandas	  de	  

ar.stas	  locais,mantendo	  a	  proposta	  de	  formação	  con.nuada	  em	  Cultura	  Digital	  e	  o	  uso	  de	  Sopware	  Livre.	  

A	  Produtora	  Colabora.va	  foi	  inspirada	  a	  par.r	  de	  pesquisas	  e	  intervenções	  prá.cas	  no	  início	  dos	  anos	  2000	  
envolvendo	  tecnologias	  em	  rede	  (como	  o	  portal	  de	  cultura	  pernambucana	  SomdoMangue),	  experiências	  de	  
trabalho	  cole.vo	  e	  difusão	  de	  trabalhos	  autorais	  independentes	  (como	  a	  revista	  independente	  O	  Dilúvio).	  
Os	  conceitos	  propostos	  e	  vivenciados	  no	  Laboratório	  de	  Conhecimentos	  Livres	  do	  Fórum	  Social	  Mundial	  de	  
2005	  também	  contribuíram	  para	  o	  desenvolvimento	  desta	  tecnologia	  social.	  Ao	  fomentar	  o	  midia	  livrismo,	  
trabalhar	  com	  redes	  sociais,	  u.lizar	  Sopware	  Livre	  e	  licenças	  livres,	  os	  fundamentos	  da	  produção	  cultural	  

colabora.va	  começaram	  a	  nascer.	  
O	  poder	  público	  também	  teve	  uma	  par.cipação	  significa.va	  nesse	  processo,	  especificamente	  o	  Ministério	  da	  
Cultura,	  na	  gestão	  do	  ar.sta	  Gilberto	  Gil,	  com	  a	  criação	  do	  programa	  Cultura	  Viva.	  Esta	  inicia.va	  reconheceu	  
organizações	  da	  cultura	  popular	  brasileira	  como	  Pontos	  de	  Cultura	  e	  inves.u	  recursos	  para	  a	  compra	  de	  

equipamentos,	  	  	  incen.vando	  a	  formação	  de	  seus	  integrantes	  no	  uso	  de	  tecnologias	  livres	  e	  na	  Cultura	  Digital.	  
A	  Economia	  Solidária	  orientou	  o	  desenvolvimento	  desta	  tecnologia	  social	  por	  meio	  da	  u.lização	  de	  planilhas	  

abertas	  de	  preços	  e	  da	  circulação	  dos	  produtos	  e	  serviços	  com	  moedas	  sociais	  que	  organizam	  o	  funcionamento	  
das	  trocas	  enquanto	  premissas	  dinamizadoras	  da	  Produtora	  Colabora.va.	  

A	  cultura	  autogestonária	  da	  organização	  do	  trabalho	  dos	  empreendimentos	  econômico-‐solidários	  reforçou	  a	  
proposta	  da	  Produtora	  como	  uma	  inicia.va	  econômica,	  de	  geração	  de	  trabalho	  e	  renda	  para	  ar.stas	  e	  

produtores,	  mas	  fundamentalmente	  a	  proposição	  de	  um	  projeto	  de	  desenvolvimento	  e	  sustentabilidade	  da	  
produção	  de	  cultura	  local.	  

INTRODUÇÃO	  



QUE	  É	  	  UMA	  PRODUTORA	  	  
CULTURAL	  COLABORATIVA	  



Podemos	  enxergar	  a	  Produtora	  Cultural	  Colabora.va	  como	  uma	  frondosa	  árvore.	  Através	  dessa	  metáfora	  
entendemos	  melhor	  seus	  componentes	  e	  os	  frutos	  que	  a	  mesma	  propicia.	  

Caracterís?cas	  e	  Funcionamento:	  

As	  raízes	  da	  árvore	  reúnem	  os	  
princípios	  que	  orientam	  seu	  

desenvolvimento	  e	  crescimento	  
saudável,	  gerando	  um	  tronco	  

estruturado	  por	  três	  principais	  ramos	  
interconectados:	  Palco	  Livre,	  Núcleo	  

Audiovisual	  e	  Cobertura	  
Compar.lhada.	  As	  raízes	  sustentam	  

seu	  tronco,	  nutrindo	  seus	  galhos,	  
folhas	  e	  frutos.	  As	  oficinas	  estão	  
presentes	  em	  todas	  as	  áreas	  da	  

Produtora,	  são	  consideradas	  frutos	  por	  
serem	  inicia.vas	  geradas	  a	  par.r	  do	  
processo	  de	  produção	  e	  da	  interação	  

entre	  os	  diversos	  elementos	  que	  
compõem	  a	  árvore.	  



Atualmente	  mais	  de	  14	  cole.vos	  de	  
4	  estados	  localizados	  nas	  regiões	  

Sul,	  Norte	  e	  Nordeste	  
implementam	  esta	  tecnologia	  
social	  das	  Produtoras	  Culturais	  
Colabora.vas,	  mas	  acreditamos	  
que	  outros	  grupos	  que	  .veram	  

contato	  com	  estas	  metodologias	  
livres	  também	  já	  começaram	  a	  
adaptar	  as	  mesmas	  para	  suas	  

realidades.	  Para	  iden.ficar	  melhor	  
a	  capilaridade	  desta	  rede	  está	  

sendo	  realizando	  um	  mapeamento	  
nacional	  que	  pode	  ser	  acessado	  

nesse	  link:	  
(hbp://corais.org/colabora.vas/

node/81574).	  	  

REDE	  NACIONAL	  DE	  	  
PRODUTORAS	  CULTURAIS	  COLABORATIVAS	  



COBERTURA	  COLABORATIVA	  

Príncipios	  Norteadores	  
A	  comunicação	  colabora.va	  valoriza	  a	  cria.vidade	  e	  promove	  a	  mul.plicidade	  de	  olhares,	  saberes	  e	  fazeres,	  
explorando	  as	  mais	  diversas	  mídias,	  linguagens	  e	  meios	  de	  difusão	  e	  circulação	  associadas	  à	  diversidade	  de	  
expressões	  linguís.cas	  e	  culturais	  que	  compõem	  a	  Rede	  Nacional	  dos	  Pontos	  de	  Cultura,	  ressaltando	  o	  

protagonismo,	  a	  alteridade	  e	  a	  cooperação	  da	  Rede.	  	  
	  	  

• Promover	  o	  protagonismo,	  a	  alteridade	  e	  a	  ar.culação	  entre	  os	  agentes	  de	  comunicação	  por	  meio	  da	  cobertura	  
colabora.va;	  

• Valorizar	  as	  experiências	  e	  a	  diversidade,	  es.mulando	  a	  ar.culação	  em	  rede	  dos	  Pontos,	  Pontões,	  Pontos	  de	  
Cultura	  Pontos	  de	  Mídias	  Livres,	  Pontos	  de	  Memória,	  Pontos	  de	  Cultura	  e	  Saúde	  e	  Agentes	  Cultura	  Viva	  -‐	  Rede	  

Nacional	  dos	  Pontos	  de	  Cultura;	  
• Envolver	  profissionais,	  especialistas	  e	  as	  experiências	  de	  comunicação	  que	  priorize	  o	  uso	  de	  sopware,	  redes	  

sociais	  e	  plataformas	  livres	  e	  portais	  colabora.vos.	  
• Fortalecer	  a	  comunicação	  dos	  pontos	  de	  culturas,	  cole.vos	  culturais,	  rádios	  e	  TVs	  comunitárias;	  

• Atuar	  com	  a	  diversidade	  de	  mídias	  –	  rádio,	  internet,	  fotografia,	  audiovisual	  e	  outras	  possibilidades;	  
• Ser	  inclusiva	  e	  proporcionar	  acessibilidade;	  

• Desenvolver	  produtos	  para	  circular	  as	  inicia.vas	  e	  experiências	  da	  Rede	  dos	  Pontos	  
• Adoção	  e	  promoção	  de	  prá.cas	  responsáveis	  com	  o	  meio	  ambiente	  

• 	  	  
• Realização	  de	  oficinas	  de	  capacitação	  em	  comunicação	  para	  mobilização	  e	  cobertura	  do	  IX	  ENCPT;	  

• 	  	  
• Ação	  nos	  bairros	  –	  levar	  as	  comunidades	  de	  Serra	  Talhada	  à	  IX	  ENCPT	  por	  meio	  de	  intervenções	  dos	  Pontos	  de	  

Cultura	  locais	  em	  parceira	  com	  a	  Fundação	  Cabras	  de	  Lampião	  e	  da	  Secretaria	  de	  Cultura	  local.	  
	  	  



CRONOGRAMA DE AÇÕES DA  
PRODUTORA COLABOR@TIVA.PE PARA O  

ENCONTRO NACIONAL DAS CULTURAS 
POPULARES E TRADICIONAIS 

PRÉ-PRODUÇÃO 

EQUIPES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

EQUIPE DE DESIGN (Designer + 
Ilustrador) 

Elaboração das Ilustrações                                
-Edição das Ilustrações 

-Finalização e  Ajustes das 
Ilustrações;                                                          

-Criação de Peças Gráficas 
para impressão 

-Criação de Peças Gráficas 
para Web 

Acompanhamento e recepção dos 
materiais gráficos 

EQUIPE DE JORNALISMO --- -Elaboração de Plano de 
Divulgação 

-Criação/organização de 
material para divulgação em 

imprensa (release, 
fotografias, teasers, spots, 

folders, etc)  

Assessoria de Imprensa para 
inserção e progressão de 

divulgação;                                           
-Divulgação de conteúdos 

multimídia (texto, fotografia, rádio, 
audiovisual) em Mídias Sociais e 

mobilização em redes;                                                    
- Articulação com equipe de 

comunicação local;                                                                  
- Mobilização de voluntários locais; 

EQUIPE DE PRODUÇÃO -Acompanhamento da criação da 
identidade visual 

     -Aprovação da identidade 
visual;           -Criação de uma 

Chamada Pública para 
participação na Cobertura 

Colaborativa 

          -Aprovação dos 
Teasers                  -

Encaminhamento das artes 
para Confecção das Peças 

Gráficas 

Fazer Visita técnica para 
verificação do Espaço onde será 
intalado o Telecentro  (Base da 

Cobertura Colaborativa) 

GESTÃO DO CORAIS --- 
-Customização do ambiente 

virtual de gestão colaborativa;                                          
-Inclusão dos Usuários 

        -Capacitação  dos 
usuários                -

Manutenção do Ambiente 
Virtual 

 -Manutenção do Ambiente Virtual                         
-Acompanhamento e apoio na 
gestão de reuniões semanais 

dentro do ambiente virtual 

EQUIPE DA MOSTRA DE 
AUDIOVISUAL 

Criação de uma Chamada 
Pública para participação na 

Mostra de Audiovisual de Vídeos 
de Cultura Popular 

Recebimento dos Vídeos de 
Cultura Popular 

Triagem e Seleção dos 
Vídeos 

Montagem da Programação da 
Mostra de Audiovisual de Cultura 

Popular 



CRONOGRAMA DE AÇÕES DA  
PRODUTORA COLABOR@TIVA.PE PARA O  

ENCONTRO NACIONAL DAS CULTURAS 
POPULARES E TRADICIONAIS 

PRODUÇÃO 

EQUIPES SETEMBRO 

EQUIPE DE JORNALISMO 

-Alimentação, de forma 
descentralizada, do Portal iTEIA 
e dos perfis das redes sociais e 
canais de comunicação a serem 

definidos pela Comissão 
Organizadora do evento e junto 
com os canais de comunicação 
utilizados pelo grupo de trabalho 

do encontro.  

- Relacionamento com 
imprensa/ organização e 

envio de material de resumo 
diário para inserção 

    

EQUIPE DE DESIGN 
-Elaboração de Tarjas, Molduras, 
claquetes e base para inserção 
dos créditos finais nos vídeos 

-Criação de monduras para 
aplicação de fotos com a 

marca do Encontro 
    

GESTÃO DO CORAIS -Manutenção do Ambiente Virtual 

 -Acompanhamento e apoio 
na gestão das atividades 

realizadas dentro do ambiente 
virtual 

    

EQUIPE DE AUDIOVISUAL 
(COBERTURA INSTITUCIONAL) 

Captação de imagens, 
entrevistas com os Grupos e 

Mestres das Culturas Populares 

Edição e Finalização de 
Programas diários 

    

EQUIPE DE FORMAÇÃO 
(COBERTURA COLABORATIVA) 

Realização de Capacitação em 
Cobertura Colaborativa uma 
semana antes do Encontro 

Coordenação da Equipe de 
Cobertura Colaborativa 

Relatório geral do Processo 
de Formação 

  

EQUIPE DE PRODUÇÃO Montagem do Telecentro uma 
semana antes do Encontro 

Acompanhamento e Apoio da 
Equipe de Formação 

Acompanhamento e apoio da 
Cobertura Colaborativa 

Acompanhamento e apoio da 
Equipe de Jornalismo e Design 

EQUIPE DA MOSTRA DE 
AUDIOVISUAL 

Exibição dos Vídeos 
Selecionados para Mostra de 

Audiovisual de Cultura Popular 
      



CRONOGRAMA DE AÇÕES DA  
PRODUTORA COLABOR@TIVA.PE PARA O  

ENCONTRO NACIONAL DAS CULTURAS 
POPULARES E TRADICIONAIS 

PÓS-PRODUÇÃO 

EQUIPES OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

EQUIPE DE JORNALISMO 

-Organização de acervo digital, 
produtos finais e publicações do 

registro realizado pela 
Comunicação e Cobertura 

Colaborativa  

-Clipping de material 
divulgado pela Imprensa 

(espontâneo e originado da 
Assessoria de Imprensa) 

-Relatório de monitoramento/comunicação; 

EQUIPE DE DESIGN Triagem das imagens e Criação 
das Ilustrações para o Catálogo Diagramação do Catálogo Envio da arte final do Catálogo para Impressão na Gráfica 

EQUIPE DE AUDIOVISUAL 
Triagem das imagens e Edição 

das imagens e Entrevistas para o 
DVD  

Finalização e Autoração do 
DVD 

Envio do DVD Finalizado para Gravação e Impressão 

EQUIPE DE PRODUÇÃO 
Acompanhamento das Atividades 

das Equipes de Design, de 
Jornalismo e de Audiovisual 

Elaboração do Relatório Final 
de Prestação de Contas 

Produção de um Evento de Lançamento do Catállogo da Rede 
das Culturas Populares e Tradicionais 

GESTÃO DO CORAIS Elaboração do Relatório Final de 
Usabilidade do Ambiente Virtual 

    



U?lização	  de	  Plataformas	  Livres	  



CONTATOS:	  


