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Apresentação  

 

O programa Cultura Viva tem por objetivo integrar os Pontos de Cultura a 

um sistema maior e, “é concebido como uma rede orgânica de gestão, agitação e 

criação cultural e terá por base de articulação o Ponto de Cultura”. (Programa 

Cultura Viva 2004). 

É neste sentido que o presente Plano de Trabalho apresenta-se como um 

instrumento de integração, mobilização, articulação e agitação cultural que conta 

com os gestores e articuladores dos Pontos de Cultura conveniados com o Estado 

de Minas Gerais e por Pontos de Cultura conveniados com o Ministério de Cultura.  

 Surge a partir do encontro realizado em Natal (RN) na TEIA Nacional da 

Diversidade em maio de 2014 e no VI Fórum de Pontos de Cultura de Minas Gerais 

em Belo Horizonte (MG) em abril de 2015. 

 Conta com ações específicas que serão geridas pela Rede Mineira de Pontos 

de Cultura e contará com a Comissão Estadual de Pontos de Cultura como coletivo 

de mobilização. 

 

Objetivo: Contribuir com o estabelecimento do Programa Cultura Viva como o 

principal meio de incentivo e fomento à cultura de base comunitária no Estado de 

Minas Gerais. 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Parcerias e apropriação do Programa Cultura Viva 

 

“Toda mudança cultural efetiva só terá eficácia se envolver mais mentalidades e 

atitudes. E mudança de atitudes requer muito mais que investimentos em obras e 

instalações, requer o investimento nas pessoas, na gente de nosso povo [...]. É 

preciso envolver mais, incorporar mais geste ao processo de comunicação entre 

sistemas culturais mais elaborados e os sistemas culturais vivenciados”. (Programa 

Cultura Viva: 2004) 
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 Visto que para a Rede Mineira o Ponto de Cultura tem em sua vigência três 

anos e é primordial que pensemos na sustentabilidade das ações e no 

amadurecimento político cultural do coletivo, propomos:  

 A articulação junto do MinC e da SEC para que se organizem, articulem, 

planejem e implantem, com aporte de recursos previstos no próximo PPAG, 

400 Pontos de Cultura e 20 Pontões de Cultura em Minas Gerais, além de 

realizar duas edições da Teia regional, com investimento compartilhado de 

aproximadamente R$ 190 milhões no período. A rede considera como 

premissa básica que todo Ponto de Cultura implantado pós-Lei Cultura Viva 

receba aporte de R$ 120 mil anuais, em Termo de Compromisso Cultural 

(TCC) válido por três anos.  

 Construção de calendário de ações e festividades dos Pontos de Cultura de 

Minas Gerais, concomitantemente, o fortalecimento do Calendário Regional 

de Ações, Festejos e Encontros.  

 Realizar anualmente o Fórum dos Pontos de Cultura de Minas Gerais. Esta 

ação será pensada e gerida pelos representantes dos Pontos. 

 Realizar encontros trimestrais da Comissão Estadual de Pontos de Cultura 

nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. 

  Propomos que entre na pauta do Plano de Trabalho seja fomentada a 

elaboração de uma cartografia da atual situação dos Pontos de Cultura 

conveniados com o MinC e com a SEC. Esta será promovida por uma câmara 

técnica formada por Pontos representados por regiões. 

  Articular politicamente para que sejam aprovadas a Lei Estadual Cultura 

Viva, e que o projeto de lei de criação do Sistema Estadual de Cultura 

contenha mecanismo que vincule obrigatoriamente 0,5% da arrecadação 

líquida anual do Estado ao Fundo Estadual de Cultura (FEC), em 

conformidade com o artigo 216-A da Constituição Federal. 

 

Forma de Representação 

Titular: Damiana Campos 

Suplente: Franklim Drumond 
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Comissão Estadual de Pontos de Cultura 

Ana Paula Rabelo 

Damiana Campos 

Ellen Parrela 

Franklim Drumond 

Leri Faria 

Nil César 

Paulo Morais  

 

Meios de Comunicação 

Lista de e-mail, redes sociais, videoconferências, encontros presenciais. 

 


