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NÚCLEO DE CIDADANIA CULTURAL

Criado na gestão Fernando Haddad/ Juca Ferreira (2013) a partir da experiência do Programa VAI –
Valorização de Iniciativas Culturais.

O Núcleo de Cidadania Cultural tem como objetivo fomentar o livre exercício de iniciativas artísticas e
culturais, compreendidas como direito fundamental à cidadania, reconhecendo a diversidade de
práticas culturais existentes na cidade, especialmente de pessoas, coletivos e organizações que
vivem e atuam em territórios ou situações de vulnerabilidades.

No sentido de ampliar as ações para atender uma parcela maior dos munícipes, foram criados outros
programas: Agente Comunitário de Cultura, Aldeias, Pontos de Cultura e a modalidade II do
Programa VAI.

A noção de “território” tornou-se uma categoria fundamental do planejamento e da prática cotidiana, 
acompanhada de conceitos como equidade social, identidade cultural e diversidade de ações e 
práticas artístico- -culturais – tanto na construção de políticas públicas como no acompanhamento 
de sua execução. 

Há uma especial preocupação para que os programas de Cidadania Cultural atendam a todas as 
subprefeituras e distritos da cidade, sobretudo os territórios que apresentam um contexto de maior 
vulnerabilidade socioeconômica.



CIDADANIA

CULTURAL

VAI 1: 175
VAI 2: 63

Pontos de Cultura: 85
Agentes Comunitários: 151



SMC HOJE:
Territorialização das políticas culturais

Objetivos:

• Articular os fluxos, processos e equipamentos culturais em cada território;

• Fortalecer a integração das políticas culturais com outras políticas setoriais;

• Fortalecer as iniciativas de programação, formação e fomento em cada território.



CIDADANIA

CULTURAL

PARCERIAS E

ARTICULAÇÕES

Cidadania Cultural



Programa

• Programa do Governo Federal criado em 2004

• Os “Pontos de Cultura” são organizações que articulam e impulsionam
um conjunto de ações em suas comunidades, agregam agentes culturais
e compõem uma rede horizontal de articulação, recepção e
disseminação de iniciativas culturais.

• Convênio com Organizações Culturais da cidade (por 2 anos)

• Apoio por Ponto de R$ 160.000 pagos em duas parcelas



O número de organizações contempladas 
em cada região da cidade segue a proporção 
da população das macrorregiões;

As organizações localizadas em Áreas de 
Vulnerabilidade da cidade de São Paulo 
receberam uma bonificação de até 20 
pontos (de 100) no processo seletivo;

378 organizações inscritas
85 selecionadas



Programa

• Surge da proposta “Bolsa Cultura” elaborada por grupo de pesquisadores da USP
Leste e Coletivos Culturais

• Compõe o Plano de Metas da Gestão Fernando Haddad: 300 bolsas

• Agente Comunitário de Cultura: artístico, produtores e articuladores culturais

• Apoio com bolsa de R$ 1.000,00 por 12 meses



Seleção 2014

- 378 inscritos

- 225 habilitados para SORTEIO PÚBLICO (dia 18 de agosto)

- 150 foram selecionados

- Distribuição das vagas por áreas geográficas

Área 1 – 7%
Área 2 – 23%
Área 3 – 70%

- Critérios:

Ter experiência de atuação cultural 
Ter estudado em escola pública



• Lei de 2003 (autoria do vereador Nabil Bonduki, atual Secretário Municipal de Cultura):
fruto do trabalho da Comissão Especial de Juventude da Câmara de Vereadores

• Surge como política cultural para a juventude (com limitação de faixa etária de 18 a 29
anos)

• Apoio financeiro, por meio de subsídio, para atividades artístico-culturais, principalmente
de jovens de baixa renda e de regiões do Município desprovidas de recursos e
equipamentos culturais

• Voltado para grupos e coletivos

• Acessam o programa Pessoas Físicas (proponente indicado pelo grupo)

• Em 2013 foi aprovado um substitutivo da lei de 2003, criando as Modalidades I e II (VAI II
voltado para grupos com histórico mínimo de 2 anos de atuação – sem limitação de
idade)

Programa



Critérios de Seleção:

- Diversidade de linguagens no município

- Distribuição geográfica dos projetos

- Perfil do grupo

Seleção de 2015:

1.293 inscritos

231 selecionados 
VAI I = 170
VAI II = 61



Ano Recurso Valor Máximo por 
Projeto

Projetos 
Inscritos

Projetos 
Selecionados

2004 R$ 1.000.000,00 R$ 15.000,00 650 67

2005 R$ 1.000.000,00 R$ 16.000,00 450 71

2006 R$ 1.000.000,00 R$ 17.000,00 758 62

2007 R$ 1.710.000,00 R$ 18.000,00 777 102

2008 R$ 2.000.000,00 R$ 18.600,00 705 115

2009 R$ 1.849.000,00 R$ 19.500,00 644 100

2010 R$ 2.520.000,00 R$ 20.692,95 679 127

2011 R$ 3.050.000,00 R$ 21.694,45 795 145

2012 R$ 4.000.000,00 R$ 23.000,00 835 178

2013 R$ 4.450.000,00 R$ 25.500,00 935 177

2014 R$ 8.840.000,00 R$ 30.000,00
R$ 60.000,00

751
469

175
63

Projetos Patrocinados

1.382

Beneficiados Diretamente

6.220 pessoas

Recursos



Distribuição pela cidade - 2014



Diversidade de Ações

• Oficinas, montagem, produção e apresentação de espetáculos e 
performances nas áreas de teatro, dança e música; 

• Exibição e produção de vídeos e gravação de cds;

• Eventos culturais com manifestações de rua e em espaços 
fechados; 

• Festivais e amostras de cultura indígena, cultura popular, capoeira, 
hip hop;

• Produção e publicação de jornais, revistas e livros, saraus, 
contadores de histórias, memória;

• Formação de produtores culturais, cultura digital, desenho, rádio, 
entre outros.



Diversidade de linguagens

Fonte: Via Vai 10 anos: Percepções e caminhos percorridos.
Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo - 2012.



• Programa de apoio e articulação cultural das aldeias guarani da cidade

• Surge do Vocacional Aldeias

• Atuação em 5 núcleos guarani (4 em Parelheiros e 3 no Jaraguá)

• 16 agentes guarani (sendo 2 coordenadores) e 8 juruá (sendo 1 
coordenador)

• Foco no fortalecimento da Cultura Tradicional – Identidade e Território



Eixos de Atuação

Alimentos tradicionais e preservação da yvyrupa
Fortalecimento da alimentação tradicional
Planejamento, recuperação e manejo ambiental
Plantio espécies tradicionais

Xondaro Reko
Articulação política
Apoio e Fortalecimento das casas de reza
Realização de encontros e intercâmbios entre aldeias

Educação entre dois mundos
Formação audiovisual e registros das ações do programa
Visibilidade dos guarani no Município

ALDEIAS



ALDEIAS





PARCERIAS E 
ARTICULAÇÕES

OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ÁREA DE CIDADANIA :

• Semana do Hip Hop
• Diálogos com Funk
• Estéticas das Periferias
• Sarau da Madrugada no Parque do Ibirapuera 
• Dentre outras.... 



http://jovemmonitorcultural.ccj.art.br/







Clique para ver o arquivo

PROAC.pdf
PROAC.pdf
PROAC.pdf
PROAC.pdf

