
 
Entre Rios, 15 de Maio de 2019. 

 
 

REUNIÃO DELEGAÇÃO BRASILEIRA 
 

Presentes 
 

Em 15 de maio de 2019, na cidade de Entre Rios na Argentina se reuniram pessoas                
brasileiras que estavam presentes no IV Congresso Latino Americano de Cultura Viva            
Comunitária (CVC), Argentina 2019, Territórios para Buen Vivir, em função da Assembléia            
Geral realizada nesta data, onde fomos convocados a nos posicionarmos enquanto país            
para alguns pontos levantados pelo movimento CVC. 

Roda de apresentação 
Marcos Rocha - Ponto de Cultura Outros Olhares, de Fortaleza, Comissão Nacional            

dos Pontos  de Cultura / GT Gênero/ Comissão Cearense Cultura Viva. 
Luciano Bento - Ponto de Cultura Acauâ das Artes de Itaitinga - Ceará, da              

Comissão Estadual dos Pontos de Cultura. 
Robéria Oliveira - Ponto de Cultura Via de Paz -Ceará - Jaguaretama- Comissão             

Estadual dos Pontos de Cultura. 
Silma Magalhães - Ceará - Projeto Arte e Cultura na Reforma Agrária (PACRA),             

articulam 11 Pontos de Cultura, colabora com a Comissão  Cearense dos Pontos de Cultura 
Monique Souza - Coletivo BatePalmas - Integra Movimento de Saraus de Fortaleza. 
Elaine Fideles- Coletivo BatePalmas - Fortaleza - Integra a rede de Saraus. 
Isa Paula  Morais - Paraíba , Semente Cinematográfica. 
Flor, Alice Fernandes - Universidade Federal de São Carlos - Laboratório de            

Atividades Humanas e Terapia Ocupacional 
Jéssica Rodrigues - Universidade Federal de São Carlos - Laboratório de           

Atividades Humanas e Terapia Ocupacional 
Poliana Helena - Fórum Permanente dos Pontos de Cultura de São Paulo -             

Carpintaria de Palhaços. 
Tia  Bete - Rio de Janeiro - Ponto de Cultura Superando do Complexo do Alemão. 
Kleber Moreira - Rio de Janeiro - Ponto de Cultura Programa de Rádio América no               

Coração da Baixada - Nova Iguaçu. 
Christiane Ribeiro - Fortaleza Ceará - Ponto de Cultura Outros Olhares/Fábrica de            

Imagens. 
Gabriella - Rio de Janeiro - Estudante de Gestão e Redes Sociais. 
Caetano Corrêa - Trabalha com o acervo folclórico de Djalma Corrêa- Rio de             

Janeiro. 
Takaiúna - Pontão de Cultura Cidade Livre - Goiás. 
Alexandre Santini - Rio de Janeiro - Diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer em              

Niterói - Foi do MINC 2015/16 - Colabora com as ações intergovernamental do IberCultura              
Viva. 
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João Rocha - Fortaleza Ceará - Ponto de Cultura Outros Olhares/Fábrica de            

Imagens. 
Jackeline Silva - Mato Grosso - Produtora Cultural - Membro do IMUNE instituto de              

mulheres negras de Mato Grosso, organização feminista. 
André Fernandes - Agencia de Noticia das Favelas. 
Mirna Carla - Ceará - Ponto de Cultura Nas Velas da Cultura - Comissão estadual               

dos Pontos de Cultura - Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. 
Bete Augusto - Companhia BatePalmas- periferia de Fortaleza. 
Parayba - Fortaleza Ceará - Companhia BatePalmas 
Maria Cecília - Fórum Permanente dos Pontos de Cultura de São Paulo - Ponto de               

Cultura Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene. 
 
Depois de nos apresentarmos, identificamos para os presentes quais pessoas          

vieram pelo chamamento de mobilidade do IberCultura Viva : Jackeline; Takaiuna; Poliana e             
Cecília. 

Poliana fez a relatoria do encontro e apresentou as propostas que estão sendo             
debatidas (ainda não deliberadas em assembléia) pelo círculo da palavra 11 , que trabalha              
a organicidade do Movimento CVC - ao que diz respeito a forma de continuidade e               
organização do movimento entre os Congressos, até o momento o que esta sendo             
desenhado é: 

● A responsabilidade da organicidade do movimento fica a cargo do país que            
assume o próximo Congresso. Ou seja garantir que as propostas debatidas           
nos demais círculos (foram 11 círculos nesse Congresso) se desenvolvam          
em ações concretas nesta articulação continental Latino Americana; 

● A fim de amenizar a demanda sobre o próximo país sede, já com a demanda               
de organizar o Congresso CVC em seu país, foi feita a proposta de se              
nomearem PESSOAS REFERENTES na Latino América, não       
necessáriamente um de cada país, no papel de referentes         
consultivos/apoio/articulação/acompanhantes dos países organizadores, com     
capilaridade na América Latina para fazer as articulações - 2 da           
MesoAmérica; 2 do Mercosul; 2 Andinos (ainda é uma proposta não           
deliberada pelo círculo 11); 

● Silma ressaltou outro ponto também apontado na assembléia de Entre Rios.           
Manter ativo os círculos de palavra com REFERENTES DOS CÍRCULOS,          
pessoas que se nomeiem dentro dos círculos, comprometidas a fazer          
acontecer as ações deliberadas em cada círculo, os círculos são autónomos           
na sua forma de se gerir. 

● Santini aponta a diferença entre a participação dos Círculos de Palavra -            
Círculos são pautados pelo engajamento, identificação com as temáticas         
(gênero; arte e cultura; ancestralidade…) garantindo a continuidade entre os          
Congressos, nem todos os círculos tiveram continuidade depois do         
Congresso de Quito. A diferença do círculo 11 foi agrupar pessoas de redes             
que tivessem feito encontros preparatórios para pensar a organicidade do          
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movimento, já que antes havia a instância do Conselho Latino Americano de            
Cultura Viva Comunitária, porém dentro do círculo 11 nem todos os países            
fizeram encontros preparatórios (os presentes do Brasil nesse círculo o          
fizeram); e se falando de representatividade a nível nacional não a temos. O             
critério inicial para o círculo 11 foram os encontros preparatórios e para os             
demais círculos não havia um critério (definições do encontro preparatório          
para o Congresso em novembro na Argentina 2018). Faz histórico do           
ascenso e descenso da conjuntura latino americana em relação ao programa           
Cultura Viva e movimento CVC na América Latina que se reflete no            
movimento. 

● Relembramos que Mário Rodrigues solicitou na Assembléia de Entre Rios          
que os países se reunissem e deliberassem seus REFERENTES         
NACIONAIS. 

● Santini apresentou a agenda da Deputada Federal Jandira Feghali, autora da           
lei Cultura Viva Nacional, do PCdoB, sugere que nos reunamos com ela se             
possível em Buenos Aires 
 

Apresentadas as demandas abrimos para as falas, a relatoria que segue é um             
resumo a partir de áudio gravado durante a reunião: 
 

● Marcos do Ceará - Não chegaram até a rede do Ceará as informações de critério de                
participação, como Encontros preparatórios para o Congresso CVC na Argentina,          
porém o Ceará se preparou desde o último Congresso com Fórum, TEIA, Livro, Lei.              
Ele não reconhece um critério que não foi socializado. Estamos desarticulados.           
Sobre a proposta ainda não deliberada pelo círculo 11 sobre os PESSOAS            
REFERENTES (Mesoamérica; Mercosul; Andinos), julga a proposta extremamente        
restritiva, com critérios de incidência na América Latina, circunscreve nos mesmos.           
Há que rever essa logística, ampliar, dar espaço para outras pessoas se colocarem.             
Há que ter clareza de quem está como movimento e pode falar como Movimento              
Cultura Viva e quem está na posição de gestão pública, precisamos fazer uma             
avaliação do quão saudável é isso para o movimento. Sobre a reorganização da             
rede nacional, estamos em meia dúzia de estados, muito pouco, existe a            
possibilidade real de uma rearticulação nordeste. Se dispõe a colaborar com esse            
processo. A preocupação e foco na articulação nacional como dever de casa. 

paramos para o almoço 
Retomamos em roda novamente após o almoço e pediu a palavra Maria            

Cecília. 
● Entende que houve uma proposta de que pessoas falassem pela delegação           

brasileira (REFERENTES NACIONAIS E POR CÍRCULO), pensa que ao         
invés de escolhermos QUEM VAI FALAR que cada um poderia dizer O QUE             
VAI FALAR, o que cada uma pode falar. Podemos falar sobre o movimento e              
sobre o congresso. Cecília exemplifica algumas críticas sobre pessoas novas          
na caravana que não puderam ser apresentadas ao movimento (caso dos           
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companheiros de dois ônibus de Misiones); também sobre o Congresso, que           
a seu ver tem sido muito bom e estimulante, porém tiveram apresentações            
artísticas que se repetiram em todas as cidades, poderiam ter outros artistas,            
mais artistas. A pergunta para a rede nacional presente foi dizer O QUE se              
pretende falar/ fazer para ver se alguém discorda. 

● Mirna - O encaminhamento seria que as pessoas que estão aqui no IV             
Congresso sejam inseridas no grupo do WhatZapp, com informações só do           
Congresso, sem informações paralelas (bom dia, boa tarde; divulgações etc).          
Mirna se dispõe a fazer uma ponte com a Comissão Nacional para tentarmos             
nos  re articularmos a nível nacional e latino americano. 

● Silma reforça a proposta de Mirna, de articular a partir da Comissão Nacional             
e se a partir daí não se efetivar re configurarmos outras formas. Outro ponto,              
como proposta retirada na Teia do Ceará, contribuir mais de perto com a             
ativação da REDE NORDESTE. Corrobora com o apontamento dos Círculos          
de palavra serem espaços de troca e fortalecimento das temáticas          
transversais do CVC sem serem espaços de representatividade. Sobre as          
PESSOAS REFERENTES (nacionais ou continentais) que seja melhor        
explicado e discutido amplamente, ainda não é claro, que seja debatido em            
Assembleia. Se se trata de uma representação que não é por país que seja              
trabalhado na Assembléia e não nesse círculo. (Como o círculo 11 não se             
encerrou não sabemos ainda qual vai ser a proposta final, estamos           
especulando). 

● Poliana propõe que aproveitando que estamos reunidos, que os presentes          
agora se coloquem/apontem de que forma pretendem seguir/atuar/participar        
da construção do Movimento Latino Americano de CVC, assim já ficamos           
sabendo se temos convergências/divergências nas atuações individuais. 

● Marcos Rocha - Acredita que a forma mais consensual e democrática seria a             
nossa organização dentro dos círculos da palavra, isso é consenso. Não se            
sente a vontade nem de indicar nem de se indicar para uma articulação de 2,               
4, 6 de Meso America, Mercosul, como seja que se configure essa            
representatividade, propõe como encaminhamento de que o Brasil não         
corrobore com a indicação de nomes, dando espaço para outras          
formas/olhares/pessoas que possam contribuir para o fortalecimento do        
Movimento CVC na América Latina. Marcos também apresenta outro ponto,          
que a partir da luta contra a reforma da previdência se criou um consórcio              
dos 9 governadores do nordeste para fazer frente a algumas medidas do            
governo Bolsonaro e uma das linhas que não está no eixo desse consórcio é              
Cultura, o um esforço que precisamos fazer no nordeste é que a Cultura e o               
Cultura Viva entrem como um eixo/diretriz desse consórcio de governadores          
do nordeste.  

● Mirna aponta que há um consenso na TEIA do Ceará, que o Secretário de              
Cultura do Ceará paute essa inserção do eixo Cultura no consórcio dos 9             
governadores do nordeste. 
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● Santini precisa se retirar, esclarece que precisa pegar um voo às 15h em             

função da pauta com a Jandira Feghali, e que nos encontra em Buenos             
Aires. Esclarece que talvez tenhamos adiantado alguns pontos, não há          
consenso sobre os processos organizativos apontados pelo círculo 11,         
esclarece que não atua na rede com nenhuma representatividade, atua por           
convicção, é natural a rotatividade entre movimento e poder público, a régua            
de corte é a coerência na trajetória de atuação na rede. Há a polêmica de               
representatividade nacional em todas as delegações. Acredita que se precisa          
criar um espaço organizativo, quem participa desse espaço é importante que           
tenha algum nível de presença territorial e rede, não necessariamente ser de            
uma organização, mas ser um articulador. A figura do chasqui no           
pensamento Andino no Cultura Viva no Brasil chamamos de Tuxáua, há           
outros nomes, é a figura do articulador, quem faz isso fará isso, não se trata               
de uma representação. Isso não se delega. Não podemos nos furtar           
enquanto Brasil de integrar a organicidade do movimento, Brasil está de           
costas para a América Latina, há a barreira do idioma também, qualquer nível             
de participação é positivo. Deixa a proposta que se faça um outro encontro             
em Buenos Aires pela manhã na sexta feira, ou a tarde em Hurlingham, com              
o intuito de ter mais uma reunião enquanto delegação do Brasil e ter uma              
relatoria da situação atual do Brasil. Sobre a participação no movimento           
sugere que seja o mais amplo possível, auto-convocado, quem quer          
participar e como se dispõe, a legitimidade é mais importante do que a             
representação formal já que neste momento não é possível. Respondendo a           
proposta de encaminhamento das pessoas dizerem o que/como pretendem         
fazer/participar no movimento Santini esclarece que não é representante de          
ninguém, mas representa sim o encontro preparatório feito em seu município           
Niterói e que vai seguir no movimento e vai participar onde puder e onde for               
bem vindo. 

● Cecília - acredita que não há divergências, estamos falando as mesmas           
coisas, gostaria de trazer de seu relato sobre o círculo de palavra de             
Ancestralidade, que os povos originários possuem uma estrutura horizontal e          
não piramidal, se a gente quer descolonizar precisamos ir praticando essas           
formas que não são piramidais e que são circulares. Admira a vanguarda do             
Ceará, em São Paula as coisas estão difíceis, o congresso é muito motivador             
para nos re animarmos, poderíamos criar um movimento que saísse desse           
grupo presente aqui, de tal maneira que continuemos trocando os informes e            
articular as redes/comissões que não estão aqui. 

● Bete do Ceará apresenta o tema da moção contra a repressão policial nas             
periferias de Fortaleza/ Ceará. Pedindo o apoio da delegação brasileira para           
passar uma moção no Congresso. O ponto central é que a moção se refira às               
comunidades periféricas, pois é nesses locais que a polícia, sem nenhum           
respaldo legal e de forma arbitrária e truculenta, vem reprimindo as           
manifestações culturais. 
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● Marcos faz uma fala sobre a situação da violência no Ceará. 
● Parayba faz uma fala breve, sobre as expressões culturais do Congresso,           

relembra que fez a música tema do último Congresso em Quito “Ser            
Comunitário”, se articulou com diversos grupos, se apresentou, gravou em          
estúdio, quase fica morando em Quito. Achou que haveria mais espaço           
dentro da caravana na Argentina para se apresentar, sentiu certa resistência           
da organização quando tentou se informar sobre se apresentar nos primeiros           
dias da caravana, não soube a quem se dirigir, deveria ter um palco aberto              
para os artistas chegarem e se apresentarem. 
 

 
ENCAMINHAMENTOS 
 

● Que se pronuncie agora os que tem proposta de atuação na rede CVC Latino              
Americana, para já notarmos possíveis divergências. Poliana -(a partir do que foi            
levantado no encontro preparatório de São Paulo, do como a rede se representa por              
Fóruns e não por comissão estadual e da invisibilidade da população preta nos             
congressos) Propõe articular uma ação (pequena ou grande) do mês da Consciência            
Negra Latino Americana em Novembro, que entrasse no calendário como o           
calendário que acontecerá em Maio como Semana da Cultura Viva Comunitária.           
Takaiúna apresenta que já estão na Segunda edição da Mostra Latino Americana de             
Teatro, que acontece também no estado de Goiás, feita com vários países, foi feita              
também uma mesa de Teatro Comunitário, no Equador também foi debatido sobre            
repensar os festivais Latino Americanos, de estarem juntos e montarem também           
uma Comissão de festivais Latino Americanos, que todos podem estar juntos nesse            
processo. Isa Paula apontou que segue no círculo de Políticas Públicas desde Quito             
e que vai seguir nessa construção dentro desse círculo. NÃO HOUVE           
DIVERGÊNCIAS  

● Vamos incluir no Grupo do WhatzApp todos os números que estão na lista do papel               
que circulou, quem não quiser participar pode sair da lista na sequência. (Poliana             
inclui os números). CONCORDAMOS 

● Mirna encabeçar a rearticulação da comissão nacional, ela encabeça e repassa           
dentro do grupo. CONCORDAMOS 

● Delegação do Ceará que participou da TEIA estadual, (Silma e Marco encabeçando)            
tem por ação de rearticulação da rede Nordeste. Poliana se dispõe a contactar Piauí.              
CONCORDAMOS 

● Sobre a pergunta feita por Mário Rodrigues na Assembléia de Entre Rios,            
deliberamos não apontar PESSOAS REPRESENTANTES a nível nacional. Ficando         
claro como se dará as formas de representatividade ou participação apresentado na            
última assembléia de Hurlingham. CONCORDAMOS 

● Conforme deliberado pela delegação do Brasil presente, passamos a moção que           
segue, em prol do Sarau BatePalmas a diversos Congressistas, a lemos na            
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Assembléia Geral e foi aclamada, esperamos que entre como anexo nas conclusões            
do Congresso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 17 de Maio de 2019. 
    

 
PEDIDO DE MOÇÃO DE APOIO 

aos Congressistas do 
IV Congresso Latino Americano de Cultura Viva Comunitária 

Caravana Territórios para o Buen Vivir- Argentina 2019 
pelo Sarau BatePalmas e periferias do Ceará - Brasil 

 
O Coletivo BatePalmas, participante deste IV Congresso Latino-Americano de Cultura Viva           

Comunitária, realizado na Argentina, solicita deste Congresso uma Moção de Apoio ao Sarau             
BatePalmas e a todos os saraus e manifestações culturais da periferia de Fortaleza / Ceará / Brasil, os                  
quais vêm sendo vítima de repressão policial. 

Os saraus são espaços livres e autônomos surgidos no seio das comunidades, constituindo-se             
hoje um importante movimento artístico-cultural da periferia de Fortaleza. Neste momento em que as              
forças conservadoras, no Brasil e no mundo, se unem para atacar os nossos direitos mais               
fundamentais, precisamos ficar atentos e cada vez mais unidos para enfrentar toda e qualquer tentativa               
de calar a nossa voz. Nossa presença neste Congresso nos enche de entusiasmo e força para           
permanecer firmes na luta pelo direito à livre expressão, à arte e à cultura. Que nossa voz possa    
ecoar cada vez mais longe, através de cada um aqui presente, como um grito de alerta em defesa                  
permanente da liberdade, contra todo e qualquer retrocesso! 

Que ninguém solte a mão de ninguém! 
 Viva Abya Yala! Viva a América Latina! 
Viva a Cultura Viva Comunitária! 

 
 
FIM. 
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