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A comunicação propõe difundir ações, metodologias de trabalhos e resultados do Projeto            

Fortalecendo Redes Culturais, realizado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento –            

CEBRAP (SP), concebido e executado pelos pesquisadores Maria Carolina Oliveira, Ana           

Paula do Val, Danilo Júnior de Oliveira, Daniela Costanzo e Luísa Adib Din. Os recursos               

foram viabilizados por meio da seleção no edital do International Fund for Cultural Diversity              

da Unesco, sendo a única proposta brasileira selecionada na edição 2017. O projeto tem              

duração de 18 meses e será finalizado em setembro de 2019. Fortalecendo Redes Culturais              

foi financiado pelo IFCD (International Fund for Cultural Diversity) da Unesco, vem sendo             

desenvolvido em 4 cidades brasileiras: Embu das Artes (SP), Toledo (PR), Macapá (AP) e              

Serra Talhada (PE) e envolve dois conjuntos de atividades. Primeiro, um programa de             

formação de atores culturais a ser realizado em cada uma das cidades, com o objetivo de                

ampliar e qualificar as possibilidades de atuação nas cadeias locais de produção cultural,             

bem como favorecer uma interlocução mais qualificada entre gestores públicos e atores da             

sociedade civil. O segundo conjunto de atividades compreende em um mapeamento que            

gera mapas culturais e diagnósticos das principais demandas dos grupos e agentes que             

atuam nas cadeias de produção cultural em cada uma das cidades. 

Esse levantamento é realizado pela equipe proponente em parceria com 5 multiplicadores            

locais formados em cada região, que recebem uma bolsa para acompanhar as atividades. A              

proposta foi pensada tendo os equipamentos CEUs das Artes como centralidade, tendo            

como pano de fundo um equipamento concebido e executado pela política federal e com              

participação dos municípios na gestão e manutenção do equipamento. 

Portanto tem uma articulação de dimensão federal e as estruturas locais de política cultural              

de cada um dos municípios e a própria gestão dos CEUs, fomentando aí a possibilidade de                

ter um estudo comparativo entre cidades e contextos locais em 04 regiões do Brasil. Com               

isso, espera-se colaborar para o fortalecimento da interlocução dos CEUs com as            

comunidades culturais e portanto reforçar sua característica de descentralização e          

adaptação aos contextos locais, além de fortalecer as ações em rede para o             

desenvolvimento local por meio da cultura. Por fim, o relato pretende abordar as ações e               

metodologias utilizadas no projeto, que misturam os objetivos de produção de informação e             

mobilização de redes sociais. Apresentar seus principais resultados e ações de mobilização            

social e interface com as políticas de cultura locais. 


