
17/01/2019 Relato da Primeira Reunião da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura RS | Rede RS dos Pontos de Cultura

http://culturadigital.br/comissaodospontosrs/2013/02/19/relato-da-primeira-reuniao-da-comissao-estadual-dos-pontos-de-cultura-rs/ 1/2

Relato da Primeira Reunião da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura RS
Publicado em 19 de fevereiro de 2013 por Marcos Goulart

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro ocorreu, em Porto Alegre, no Casarão do
Arvoredo, a primeira reunião da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura
do Rio Grande do Sul, que foi eleita e devidamente empossada no Teia RS
ocorrido em novembro de 2012 em São Leopoldo. A reunião contou com a
presença de representantes regionais da comissão, regional do Minc,
Sedac-RS e outras pessoas interessadas em discutir a organização da rede
estadual dos Pontos de Cultura do estado.

No dia 18, abertura da nossa reunião, contamos com a presença de Margareth Moraes (Regional do Minc) e João
Pontes (Sedac-RS), que contribuíram com a discussão sobre os apoios institucionais possíveis para a rede dos
pontos, pensando em formas de viabilizar Teias regionais e municipais. Além disso, levantou-se a discussão sobre
a possibilidade de os pontos de cultura terem um espaço na programação da TVE-RS e FM Cultura. Por outro
lado, a fala de João Pontes ressaltou a vontade política tanto do governador do estado, Tarso Genro, quanto do
secretário de cultura, Luiz Antonio de Assis Brasil, em dar mais espaço e apoio aos pontos de cultura do estado.

A representante regional do Minc, Margarete Moraes, se disse muito
contente com a articulação dos pontos e ressaltou a importância da
descentralização da cultura para o projeto dos pontos de cultura. De outro
modo, se disponibilizou em buscar apoios à rede estadual dos pontos de
cultura, bem como estabelecer um diálogo com Roque Jacoby (secretário
de cultura  de Porto Alegre) no sentido de fortalecer os Pontos de Cultura
de Porto Alegre.

Discutiu-se a possibilidade do Teia Nacional, previsto para acontecer nesse
ano, ser no Rio Grande do Sul, bem como formas de articular a rede dos
pontos, tendo em vista que houve, certa desmobilização dessa rede. Nesse
sentido, pensou-se em formas de buscar informações sobre o Programa
Cultura Viva, buscando dar subsídios aos novos pontos de cultura que irão
ingressar na rede estadual dos pontos. Leandro Anton (atual representante
da Comissão Estadual dos Pontos), falou da importância de resgatarmos o
histórico dos entraves e percalços no percurso da rede, vislumbrando

reconhecermos os problemas e superá-los.

Nos dias 19 e 20 de janeiro, ocorreu a reunião de articulação da Comissão, na qual foi pensado grupos específicos
de trabalho para o andamento da gestão 2013-2014. Segue abaixo as comissões pensadas, a sua função e os
devidos responsáveis:

GT Metodologia e Sistematização (Leandro Anton e Sandro Ka):

Levantamento da situação da rede dos pontos de cultura;
Documentação;
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Sobre Marcos Goulart
Professor de Filosofia da Rede Municipal de Ensino de Esteio e da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Mestre em
Psicologia Social e Institucional. Representante da Região Metropolitana de Porto Alegre da gestão 2012-2013.
Ver todos posts de Marcos Goulart →

Formulação e análise dos fóruns
Publicação de cartilha referência para o programa cultura viva rede RS.

GT Cultura Viva (Wagner Coriolando e Leandro Anton):

Discutir as bases históricas, políticas e éticas do programa;
Legislação
Texto base da comissão.

GT Comunicação (Marcos Goulart e André de Jesus): 

Mobilização da rede via redes sociais;
Blog;
Rede de emails;
Compartilhamento de Documentos.
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