
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  

	  
	  

Plano de trabalho 
Rede Estadual dos Pontos de Cultura do Rio Grande do Norte 

 

Apresentação;  

Os Pontos de Cultura se caracterizam como protagonistas no desenvolvimento da 
políticas culturais de todo o Brasil, uma imensa diversidade de fazeres artísticos que 
perpassa desde as culturas digitais até as culturas tradicionais, interagindo entre si e 
resignificando cada vez mais o nosso fazer artístico. O Rio Grande do Norte tem 63 
Pontos de Cultura. Em nossa rede temos 53 Pontos, entre eles 10 projetos de 
Convênio Federal já finalizados, 53 Projetos de Convênio Estadual em andamento 
(destes 10 tiveram seus convenio cancelados e o restante encontram-se no aguardo 
do recebimento de parcelas seja a segunda, terceira ou ambas).  Todos os projetos 
passaram por seleção/edital em 2008.  

Planejamento; [2015/2016] 

Em nossos debates, o tema da educação e cultura norteou a maioria das 
discussões, com propostas de interligação do Programa Mais Cultura nas Escolas e 
o papel do artista neste contexto educacional. Como propostas, houveram as 
sugestões de que, a Comissão Estadual crie um sistema de assessoramento de 
Pontos e Mestres para o Mais Cultura e Mais Educação, de modo que os Pontos de 
Cultura devam protagonizar ou assessorar a relação entre artistas e fazedores de 
cultura. Na área de comunicação, a proposta mais discutida foi em relação a uma 
maior integração dos Pontos de Cultura, ressaltando o seu papel participativo tanto 
individual quanto coletivo, de modo que essa comunicação se dê de forma efetiva, 
tanto em termos de articulações quanto em organização, ultrapassando inclusive as 
mídias digitais.  

Na temática da Arte e Cultura Popular, as propostas apresentadas se referem à 
maior circulação da Produção feita pelos Pontos de Cultura do RN, com a promoção 
de encontros regionais, promovendo intercâmbios não somente entre os pontos, 
mas juntamente com os fazedores de cultura. Propôs-se ainda, um mapeamento 
das diversas manifestações culturais existentes no estado do RN, de modo a se 
conhecer e disponibilizar esta pesquisa para consulta.  

Em acordo com as deliberações do nosso ultimo Fórum  Estadual podemos informar 
o seguinte plano de trabalho. 

 

 

  

 



 

1. Realização do III Fórum Estadual  [Segundo semestre 2015]; 

2. Realização de encontros junto a rede estadual de pontos de memôria 
[primeiro semestre 2015]; 

3. Buscar junto a Secretaria Estadual de cultura a criação de um grupo de 
trabalho,GT cultura Viva [primeiro semestre 2015];   

4.  Busca a ampliação da rede estadual com um novo edital; 

5. Eleger uma nova Comissão Estadual; 

6. Definir metas para a Comissão para o ano de 2015/2016 e para a 
próxima TEIA Nacional 

 

Natal, 10 de abril de 2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representação Potiguar: Teotônio Roque 
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