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São Paulo, 30 de Janeiro de 2016. 

  

ENCONTRO PONTOS DE CULTURA DA CAPITAL – SP 

 Das 10 às 15 horas. 

Local: Ponto de Cultura “Carpintaria de Palhaços” da Associação Raso da Catarina, Zona Oeste. 

 Primeiro Momento – Tomamos café da manhã e fizemos um acolhimento musical com os 

Coletivos TDV, novo Ponto de Cultura da Cooperativa de Música de São Paulo. 

Começamos a reunião às 11 horas, com uma breve apresentação dos representantes de cada 

Ponto de Cultura presente, participaram do encontro: 

 

Laura Carvalho – Corrente Libertadora – Zona Sul; 

Natália Cunha – Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo; 

Adriano Mauriz – Pombas Urbanas – Zona Leste; 

Natali – Pombas Urbanas – Zona Leste; 

José Marcos – Grupo Cupuaçu – Zona Oeste; 

Donizete Bomfim – Cine Favela Zona Sul; 

Cássia Betânia – Grupo Cupuaçu – Zona Oeste; 

Alessandro Azevedo – Carpintaria de Palhaços - Zona Oeste; 

Josefina Schiller – Carpintaria de Palhaços - Zona Oeste; 

Pedro Cintra  – Carpintaria de Palhaços - Zona Oeste; 

Poliana Helena – Carpintaria de Palhaços - Zona Oeste; 

Leonardo Costa – Coletivos TDV - Zona Oeste; 

Amador Bueno – Coletivos TDV - Zona Oeste; 

Pedro Barone – Ass. Viva e Deixe Viver – Centro; 

Jessica Lopes – A Janga+Ação – Zona Sul; 

Andrea – Nós da Comunicação – Zona Sul; 

Leandro – Mudança de Cena – Zona Norte; 
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Rafael – NIADOMA – Zona Norte; 

James Abreu – Secretaria de Cultura do Município de São Paulo; 

Felipe Choco – CEDECA Sapopemba – Zona Leste; 

Ireldo Alves – CPDOC Nas Trilhas dos Guainas – Zona Leste; 

João Nascimento – Instituto Afrobase – Zona Oeste; 

Priscila Cavalieri – É de Lei – Centro; 

Sônia Hamburguer – Arte e Cultura do Morro do Querosene – Zona Oeste; 

Maria Cecília – Morro do Querosene Centro/Oeste; 

Dinho Nascimento - Arte e Cultura do Morro do Querosene/ Orquestra de Berimbaus –Zona Oeste; 

Gustavo Soares – Periferia Invisível – Zona Leste. 

Gil Marçal – Ministério da Cultura. 

  Fez-se uma pequena apresentação do mote inicial do encontro - discutir a articulação do 

Fórum Permanente dos Pontos de Cultura da Capital e a próxima TEIA Nacional. Atuou como mesa 

Alessandro Azevedo e como relatora do encontro Poliana Helena, do Ponto de Cultura Carpintaria 

de Palhaços. 

Estiveram presentes no encontro três representantes do poder público, Secretaria de Cultura 

do Município (James Abreu), do Estado (Natália Cunha) e Ministério da Cultura (Gil Marçal). 

Foi feito a partir do depoimento de representantes de Pontos de Cultura mais antigos, a 

apresentação do histórico do programa Cultura Viva no Estado de São Paulo. Todo o encontro 

poderá ser assistido em www.youtube.com/teatrodavila 

Esclarecimentos sobre o Programa Cultura Viva levantados durante o encontro, respondidos 

pelos gestores públicos presentes e pelos próprios ponteiros: 

 O que é uma TEIA? – É o encontro dos Pontos de Cultura, que pode ocorrer em várias instâncias 

– municipal, estadual e nacional, durante a TEIA acontece o Fórum, instância legítima da 

participação social, política, tomada de decisões etc; acontece a Mostra artística para os Pontos de 

Cultura apresentarem seus trabalhos e acontecem oficinas/rodas de conversa e troca de experiências 

focadas na formação. Quando há uma TEIA municipal, a cidade paga todas as despesas, quando há 

uma estadual o recurso é compartilhado entre municípios e estados, os municípios podem viabilizar 

a ida de alguns pontos por exemplo, quando a TEIA é Nacional, o MINC administra toda a 

organização e recursos e os Estados e Municípios colaboram no envio dos delegados. 

A questão dos Pontos Auto declarados, qual política existe além do financiamento público? – 

Até o momento nenhuma. Na prática os Pontos auto declarados que não recebem nenhum tipo de 

recurso financeiro não tem participado de ações como as TEIAs e os Fóruns, não temos por 

exemplo todos esses contatos dos que se inscreveram durante o edital dos Pontos de Cultura da 

Capital para convida-los ao Fórum deste dia, temos dificuldade de mobilizar os próprios 

conveniados, ainda mais os que não recebem recurso algum. O que se aponta como vantagem da 
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auto declaração é que pode se mapear a quantidade de iniciativas semelhantes que atendam as 

diretrizes da Lei Cultura Viva. Não há uma resposta, por exemplo, de como viabilizar a participação 

de Pontos de Cultura auto declarados que não recebem recurso para participar da TEIA Nacional. 

 O que é necessário para termos uma representação na comissão nacional? 

A instância legítima para esse tipo de tomada de decisões é o Fórum Estadual dos Pontos de 

Cultura, (já houveram 3 Fóruns) o último aconteceu durante a segunda TEIA Estadual dos Pontos 

de Cultura de São Paulo em 2013. Nesta ocasião foi decidido que o estado de São Paulo, por uma 

quebra no formato de representatividade, não indicaria representantes para a Comissão Nacional. 

Durante o Fórum Nacional na TEIA Nacional em 2014, os delegados presentes seguiram o decidido 

no Fórum estadual e não indicaram representantes (entrevista do 

motivo http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-nacional). O que tem 

ocorrido é que quando há uma demanda de representatividade, os ponteiros verificam quem tem 

disponibilidade no período e uma pessoa do estado participa da reunião pontualmente, a cadeira tem 

sido rotativa. A Comissão Nacional também tem em seu modelo de representatividade duas 

possibilidades, territorialmente pelos estados e setorialmente por Grupos de Trabalhos, nesses 

grupos de trabalho temos sim representantes do estado e do município de São Paulo, que atuam nas 

suas linguagens culturais. O Fórum da Capital, com encontros como o de hoje, são espaços para 

rediscutirmos nossa representação. Mas a nível estadual só será legítimo se decidido durante o 

Fórum Estadual, sem previsão de data. No entendimento da Natália da Secretaria de Cultura do 

Estado, fazer duas TEIAS correndo (municipal e estadual) não é viável para atender a demanda da 

TEIA nacional, a proposta do Estado seria visitar todos os Fóruns regionais do Estado e esses 

espaços serem de deliberações e tirada de delegados para a TEIA Nacional. 

Sobre as visitas dos gestores públicos aos Pontos – O Estado, diferentemente do Município, 

trabalha por amostragem territorial, por isso não fez durante o acompanhamento dos Pontos, visitas 

técnicas aos Pontos de Cultura, o Município trabalha nessa outra lógica de visitas, o edital 

municipal surgiu dentro do departamento que acompanhou o VAI, por exemplo e entende que dessa 

forma está mais perto dos Pontos e da realidade de trabalho deles, não sendo as visitas uma vistoria, 

não podendo nenhum técnico palpitar ou influir no objeto artístico dos Pontos, qualquer ponteiro 

que se sentir desconfortável com as visitas pode fazer a observação por e-mail ao James. 

 Liberação de recursos e próximos editais: 

  

         Houve informe por e-mail a cerca da liberação da segunda parcela dos recursos dos Pontos 

de Cultura da Capital, a previsão é que o MINC faça o depósito em fevereiro para o 

Município de São Paulo então fazer os pagamentos aos Pontos a partir dos sistemas 

(SICONV) que a gestão pública trabalha. 

         O município de São Paulo lançará edital para 10 Pontões de Cultura. - haverá consulta 
pública com a sociedade civil, para se lançar no primeiro trimestre. Serão 05 Pontões de 

Cultura previstos no convenio com o MINC e 05 Pontões com recurso municipal; 

         Não houve uma confirmação de quantos serão os novos pontos municipal e se sairão todos 

em um único edital, mas a meta da capital é ter 300 pontos de cultura conveniados. 

         O Estado também está preparando um novo edital com o MINC para pontos e Pontões em 
São Paulo, mas no momento não há uma data para a apresentação da prévia do edital. 

http://www.iteia.org.br/audios/qual-o-modelo-de-representacao-da-teia-nacional
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Principais problemas apontados pelos presentes, tanto pelos ponteiros quanto pelos gestores 

públicos a cerca do programa Cultura Viva: 

  

         Houveram problemas na liberação de recursos por parte do MINC no passado do Programa 

Cultura Viva, Pontos e Pontões que foram contemplados e nunca receberam o recurso. 

         Natália (Secretaria do Estado da Cultura), faz pequeno histórico da rede estadual, e aponta a 
dificuldade da articulação com o interior, a esfriada do movimento em algumas regiões 

depois da divisão em Fóruns regionais, o noroeste paulista ao contrário está mais 

mobilizado. 

         Houveram muitos problemas na  forma de representatividade e falta do  diálogo do Estado 

de São Paulo como um todo, com as instancias governamentais. 

         A Fragilidade da Rede que tende a se mobilizar a partir das instancias públicas; ou seja, não 
temos o hábito de nos mobilizarmos e nos organizarmos além de demandas como as TEIAS. 

Agimos muito por demandas que não somos nós que criamos espontaneamente. 

         Há uma urgência que a comunicação entre as instancias governamentais e o movimento dos 

Pontos de Cultura se dê de uma forma mais concreta e contínua, sem isso os gestores 

apontam que fica inviável seguir e executar as premissas do programa que é baseada 

primordialmente na participação da sociedade civil. 

         Foi levantado um histórico muito negativo na logística e tratamento com os ponteiros e 
ponteiras durante a TEIA Nacional da Diversidade 2014, que aconteceu em Natal, a 

Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene passou mais tempo viajando do que no 

evento, a alimentação ruim, a falta de banheiros, papel higiênico, o trato discriminado com a 

cobertura colaborativa, muitos erros que entendemos como um desrespeito com todos os 

participantes, há uma memória ruim que é associada ao descuido do MINC em relação ao 

evento. 

Principais vantagens apontadas pelos presentes, tanto pelos ponteiros quanto pelos gestores 

públicos a cerca do programa Cultura Viva: 

  

         Foi a partir da mobilização dos Pontos de Cultura que temos hoje uma Lei Cultura Viva 

Nacional, e estamos aprovando as Leis municipais (Anexo a Lei Municipal ainda em fase de 

aprovação). 

         O programa Cultura Viva é o primeiro programa que fomenta e reconhece grupos  e 
entidades culturais que não tinham políticas específicas. 

         A participação da sociedade civil é o cerne do programa, com foco na autonomia; 

empoderamento e protagonismo. 

         A importância da rede no mundo, o Vaticano se inspira nos Pontos de Cultura para novo 
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programa de diálogo com a cultura no mundo. 

  

Sobre a TEIA. 

               A TEIA Nacional de Salvador, foi adiada para a última semana de Julho. 

         Como se dará a Gestão Compartilhada que se espera dos Pontos de Cultura com as 
instancias governamentais? Recursos serão administrados pelos Pontos, como na 

organização de uma TEIA? Temos diversas críticas sobre a organização da última TEIA - 

Gil do MINC acredita que não há tempo para disponibilizar recurso para os Pontos gerirem 

a próxima TEIA, foi chamada uma reunião com a SCDC, momento para discutir a condução 

política do Programa, será marcado para depois do Carnaval, momento para pautar 

organização da TEIA. 

   

Propostas de encaminhamento: 

  

        Tirarmos um Calendário comum → Que o Fórum da capital se encontre mensalmente de 

forma rotativa na sede dos próprios ponteiros; 

        Integrar a rede municipal com a lista da rede estadual nos pontos – Já existe uma lista de e-
mails estadual onde os Pontos do Estado compartilham informações de mobilização e ações 

como informes da Comissão Nacional- Para entrar nesta lista envie um e-mail solicitando a 

entrada na lista dos Pontos de Cultura do Estado de São Paulo para o Robson Sampaio 

o administrador da lista reductio.ad.ethos@gmail.com . 

         Atuarmos em ações que nos remetem diretamente como o Plano Municipal de Cultura, 

começam em Fevereiro encontros territoriais Já há data no 

link http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/2015/12/21/consulta/ ; Conselhos 

municipais de Cultura e  Lei Cultura Viva Municipal – Projeto de Lei já aprovado, 

fevereiro e março teria a segunda votação, é importante ressaltar que se a Lei não for 

aprovada em segunda instancia até MAIO, dependeremos de um novo parlamentar (que seja 

eleito para o ano que vem) para que esse reapresente a Lei e então começamos tudo de novo. 

         Proposta de atuação territorial, que hajam articuladores por região que possam centralizar 
dúvidas e apontamentos, como para a reunião que teremos em breve com a 

SCDC (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural), neste encontro podemos levar 

perguntas de uma forma mais organizada e unificada. Quem poderia fazer esse tipo de ação 

no seu território? Adriano Munis se coloca a disposição para articular a Zona Leste, Felipe 

Choco Também na Zona Leste. Quem mais? Pode ser uma articulação online ou presencial. 

          Focarmos no objetivo da rede, além das demandas governamentais, nossas ações 

integradas e de economia criativa por exemplo. 

         Tirar uma metodologia/regimento interno, para que sempre possamos tirar 
encaminhamentos e não ficarmos conversando sem objetivo. 

http://planomunicipaldecultura.prefeitura.sp.gov.br/2015/12/21/consulta/


Página 6 de 6 

 

         Propor que sejam trazidos para a nossa TEIA Nacional agentes culturais de El Salvador que 

nos receberam no encontro Latino Americano de Cultura Viva Comunitária. 

         Muitas correspondências e e-mails voltaram que foram enviados para a Lista que temos dos 

85 Pontos de Cultura da Capital, por favor conferir e atualizar a lista que segue anexa. É a 
partir dessa lista de e-mails que já solicitamos a entrada dos novos Pontos de Cultura da 

Capital na lista de e-mails do Estado onde já estão os Pontos do Estado de São Paulo. 

            

PRÓXIMA REUNIÃO 

  

Sábado 27/02/2016 às 09:30 horas. 

Local: Associação Cultural do Morro do Querosene 

Endereço: Rua Capitão Paulo Carrilho, n. 41. 
Vila Pirajussara (Morro do Querosene) - Butantã 
tel 3726-8406, 99957-1084 (vivo) e 96629-4072 (claro) 

Como chegar: a aprox. 1000 metros da Estação Butantã do Metrô (Linha Amarela) 
A estação do metrô fica na Av. Vital Brasil. Caminhar em direção ao Instituto Butantã e ao chegar na Av 

Corifeu de Azevedo Marques, subir a primeira rua à esquerda (Rua Afonso Vaz) - pronto, vc já estará 

subindo o Morro. Daí não tem mais erro: é só perguntar pela casa de Dinho Nascimento ou pela sede da 

Associação Cultural do Morro do Querosene.  Vc também pode chegar pela Rodovia Raposo Tavares. Se 

estiver vindo do Centro, descer no segundo ponto, ou primeiro ponto na subida da Rodovia, caminhar cerca 

de 30 metros na mesma direção do ônibus e virar à direita, Rua Capitão Frederico Pradel, que é continuação 

da Capitão Paulo Carrilho, nossa rua. 

Confirme presença no evento: https://www.facebook.com/events/1705586796329019/ 

Solicite a entrada no grupo privado do Facebook para nos articularmos com mais possibilidades: 

Fórum Permanente dos Pontos de Cultura da Capital de São Paulo 

www.facebook.com/groups/157299421319040/ 

  

 


