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Introdução: 

Este relatório é produto do 4° Encontro de artistas e empreendedores negros, que discutem a criação da 

Rede de Empreendedores e Artistas Afrobrasileiros. Este encontro foi realizado no Centro Cultural da Espanha, 

localizado na Av. Angélica, 1091 – São Paulo/SP, na data de 20 de agosto de 2011. 

Neste encontro estavam 18 pessoas presentes de diversas, sendo estes: produtores culturais, artistas, 

músicos, empreendedores e jornalistas. 

Este encontro teve aproximadamente quatro horas de duração, aonde foi dada continuação a discussão 

sobre sobre quais seriam os produtos que ela deveria entregar e, também, quais seriam os grandes eventos nos 

quais esta rede deveria tomar um posicionamento. 

Para a realização deste encontro, foi retomada a produção da rede até o momento, para que os 

membros participantes pudessem avaliar as produções até o presente e ver se a rede estava no caminho, se 

suas produções faziam sentido até o momento e avaliar como estavam sendo os encontros, a participação, 

freqüência e avanços. Há consciência que se a rede não se turbinar, entendido como sua capacidade de produzir 

e gerar trocas, dificilmente terá sobrevida. 

Além disso, também foi o momento de despedida da Ana Tomé, que discursou ao grupo sobre seus 

sentimentos, suas impressões e sobre sua despedida da AECID/CCE Brasil. 

Ao final do encontro, os participantes se deram por satisfeitos com o encontro, mas perceberam que o 

atraso gerado para o inicio dos trabalhos foi determinante para o não cumprimento integral da agenda, assim 

como no encontro anterior.  Foi reforçado por mim que eles precisam chegar o quanto antes para darmos início 

as trabalhos. 

Participantes: 

Adriana Barbosa Feira Preta Cultural 

Adriano José   Produtor  
Anderson Lima Literatura Suburbana 

Camila dos Santos Reis Samba Rock na Veia 

Cristiane Gomes Jornalista 

Daniel Ice Rede de Artistas Cidade Tiradentes 

Elizandra Souza Ação Educativa 

Esmeralda Ribeiro Quilombhoje Literatura / Cadernos Negros Editora 
Kelly Adriano Pesquisadora 

Liliane Braga  Produtora Cultural - Ebony English 

Luis Paulo Lima Jornalista 

Marcio Barbosa  Quilombhoje Literatura / Cadernos Negros Editora 

Pedro Neto Produtor 

Priscilla Matos ( Pri Fênix) Baile Soul Brasil 
Sandra Campos Secretaria da Cultura, Políticas públicas 

Sidney Santiago Cia Teatral Os Crespos 

Nego Júnior Samba Rock na Veia 

Willian Lemos Produtor 
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Objetivos da Reunião: 

 
 

Agenda do Encontro Prevista 

 

Momento Objetivo Tempo 

Café  Recepcionar os participantes  10h-10h30 

Abertura, Apresentação 
e Memória anterior 

 Apresentar a proposta de trabalho do dia e a 
metodologia utilizada; 

 Apresentar os novos membros na rede; 

 Apresentação dos Resultados da rede até o 
presente; 

10h40-11h 

Aprofundando e 
Entregando 

 Levantar e validar os principais produtos da 
rede, com foco ao final do ano. 

11h50-12h30 

Farol 
 O  que há este ano que precisamos estar 

atentos?  12h30-13h25 

Plenária 

 Apresentar contribuições criadas nos 
subgrupos; 

 Validar o documento criado para o 
funcionamento da rede 

13h30-14h 
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Início dos Trabalhos  

O facilitador falou sobre os resultados produzidos no encontro anterior e sobre a importância da 

continuidade da discussão neste encontro, retomando a dificuldade que haviam sido geradas durante todo o 

processo, e enfatizou a dificuldade que a rede encontraria em continuar produzindo devido a quebra de seus 

públicos constante, já que em cada encontro tem se variado o número de participantes. É fato que, aos poucos, 

se forma um núcleo duro, no sentido de participar de todos os encontros proposto pela rede. 

 em definir os públicos da rede e a forma com a qual ela deveria atuar. Portanto o trabalho havia sido criado 

considerando: a) a forma de participação e os públicos da rede, fundamentais para que ela possa funcionar, b) 

os rituais de entrada e saída, as condições de permanência, c) a criação de produtos da rede, que dão significado 

a ela, já que é possível existir sem produzir nada, tendo só encontros que não chegam a lugar algum e d) 

sustentabilidade como o algo prático da rede, deixar evidente que não haverá pagamentos, que se deverá 

buscar captação e etc... 

Método: os subgrupos discutiriam cada questão, detalhada abaixo, e em seguida, colocariam os consensos de 

seus subgrupos nas tarjetas coloridas. Depois de respondidas, cada subgrupo apresentou suas respostas em 

plenária e o painel foi sendo organizado pela proximidade das tarjetas. 

O facilitador intervinha sempre que as tarjetas não fossem bem apresentadas, objetiva e se fossem 

dúbia ou subjetiva.  

Trabalho em subgrupo 

Objetivo: Esta atividade tinha como objetivo retomar, nos subgrupos, o entendimento e expectativas dos 

participantes a respeito da rede em que estão envolvidos. Nos pequenos subgrupos, garante-se uma 

participação maior de todos os presentes. Portanto, isso garante maior participação e facilita a contribuição de 

todos.  

Na plenária, o objetivo era validar as construções dos subgrupos, avaliarem similaridades e, não 

havendo consenso, colocar em votação as questões em plenária. Se nos subgrupos havia a possibilidade de 

construir sob muitos olhares, no grande grupo (plenária) é possível garantir que todos os objetivos fossem 

apresentados, lembrados (dado que nos muitos subgrupos os focos dados são diferentes) e validados, já que 

alguns deles poderiam estar muito distantes dos objetivos gerais da rede (ou mesmo novos objetivos poderiam 

ser pensados neste momento, a partir da contribuição coletiva). 

As questões a quais os subgrupos elaboraram suas propostas foram: 

o Avaliando a Construção da Rede – Estamos no caminho?  

o Entregando: Quais são os produtos que esta rede vai entregar?  

o Farol: o que há este ano que precisamos estar atentos?  

 

Para a primeira questão: Estamos no caminho, o grupo levantou os seguintes pontos:  

 Entendem que a rede é um fluxo coletivo, pois reúne e troca informação; 
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 Também é um espaço de solidariedade e de trocas entre os empreendimentos, ainda que 

muitos deles ainda não tenham visto isto ocorrer concretamente; 

 Tem cumprido seu objetivo, por reunir empreendedores que tem interesses coletivos 

compartilhados. 

Mas também se observou na rede algumas discussões que levantaram as seguintes indagações: 

 Precisamos de institucionalidade, este ponto havia sido discutido no encontro anterior e, 

naquele momento, definiu-se que a rede faria isto somente no momento que de fato fosse 

necessário, já que isto implica algumas operações que a rede ainda não pode admitir, com por 

exemplos gastos fixos mensais. 

 Qual é o conceito da rede? O que é a rede? Evidentemente que a pergunta levantada por um 

dos participantes é válida, pois seu objetivo é construir coletivamente os objetivos que esta rede 

tem e significar sua participação. Porém, este assunto foi discutido arduamente nos encontros 

anteriores, sendo seus resultados apresentados nos relatórios anteriores, portanto, ainda que 

válida a questão, este não era o momento ideal para se levantar esta questão. Por isso, como 

encaminhamento, é importante que os articuladores da rede apresentem os resultados gerados 

e promovam algumas discussões de alinhamento, dado o tempo limitado do encontro. Desta 

forma, os participantes estarão mais situados e poderão entender/colaborar com mais precisão 

o desenvolvimento da rede. 

 A rede ainda não tem nome: faltou tempo nos encontros anteriores para que fosse definido o 

nome da rede. Um dos encaminhamentos, também para o próximo encontro é que possam 

definir o nome que gostariam de colocar nesta rede. 

A segunda questão: Quais produtos esta rede deve entregar?, o grupo levantou a seguinte lista, 

representada pela figura abaixo. O foco era dezembro de 2011, para que se desse sentido e produção, ou seja, 

que se avaliassem coisas concretas e realizáveis ao final do ano.  

 

Porém, evidentemente, cada grupo, na próxima etapa, deverá avaliar quais são os prazos viáveis de 

entrega. Ressalto, porém, que a realização destes é de fundamental importância para existência da rede. 

A lista desenvolvida, mas não validada no encontro anterior foi apresentada e, por questões de tempo, 

não pode entrar em discussão, porém, mantém-se presente para a futura discussão, no caso, podendo alguns 
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destes tópicos ser resgatados pelo grupo. Evidentemente, isto precisará ser validado pelo grupo.  Seguem 

abaixo: 

 Programa de capacitação na área de gestão cultural 

 Plataforma virtual para circulação de informações da rede 

 Reunião com gestores públicos 

 Site 

 Produto para a Copa no Brasil 

 Lista Negra (Cadastro de Fornecedores) 

 Oferecimento de produtos e serviços da rede para fora da rede (sociedade) 

 Rede de produtos e serviços dentro da rede 

 Financiamento público 

 Parceria com empresas e mão de obra voluntária dos participantes da rede 

Para a terceira pergunta: o que há este ano que precisamos estar atentos?, os grupos fizeram 

um levantamento em lista, que não pode, pela condição de tempo de ser discutida a exaustão e 

avaliada. Para isto, propõem-se o preenchimento da lista para que se avaliem cada uma deles e se 

chegue a um consenso. São os eventos: 

Evento Data 

Fela Day 15/10 

Conselho Municipal de Cultura 31/08 

Feira Preta 17-18/dez 

Casas da Caldeiras Nov 

Encontro Internacional do Afrodescendente Nov 

Marcha Zumbi dos Palmares 20/11 

Edital da Juventude Negra S/D 

Fórum Social Mundial S/D 
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Comentários Finais 

 

O grupo conseguiu avançar na discussão dos produtos que esta rede precisa entregar e isto é 

um grande passo para a consolidação da mesma. Então, o grupo tem clareza do que será possível fazer 

até dezembro, mas evidentemente, algumas destas coisas, como dita acima, ficarão mais para frente. 

Não há tempo suficiente para todas as entregas, principalmente considerando a entrada do ultimo 

trimestre do ano. 

 

Ficou evidente, é importante tomar cuidado, para que as pessoas que chegam para  a rede, 

possam ser preparadas para, pois suas intervenções e duvidas atrasam um momento precioso e limitado 

ao tempo das horas do encontro, quase sempre prejudicada pelo atraso dos participantes. 

 

O levantamento dos eventos até o final do ano também foram importantes para que a rede 

tomasse dimensão das coisas que precisa se posicionar ou tornar-se parte. Evidentemente, não serão 

em todos que a rede terá interesse e haverá consenso, por isso, uma boa descrição e validação serão 

importantes para que a rede possa tomar a parte que lhe cabe nestes processos. 

 

Por fim, como encaminhamento ao próximo encontro, é importante que a rede venha com seu 

nome para votação e possa definir suas áreas e equipes que trabalharão no desenvolvimento dos seus 

produtos. Ou seja, com esta etapa completa poderemos avançar na matriz de compromisso que o grupo 

deverá preencher para que possa realizar com sucesso e acompanhamento seu trabalho, sem se 

fragmentar como rede. 

 

O encontro pode dar mais clareza sobre a forma como este grupo precisava se organizar para 

formar a sua própria rede. Pela palestra dada pelo convidado, os grupos puderem perceber a forma 

como elas se organizam e a importância que ela pode exercer para cada um deles.  

 

ANEXOS DO DOCUMENTO 

 

Estão anexados a este relatório a apresentação em PPT usado durante o encontro anterior e os 

mapas produzidos em todas as oficinas. 
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Lista dos Eventos 
 

Evento Proponente Porque a rede deve se posicionar? Data 

Fela Day 

  15/10 

Conselho Municipal de 
Cultura 

  31/08 

Feira Preta 

  17-18/dez 

Casas da Caldeiras 

  Nov 

Encontro Internacional do 
Afrodescendente 

  Nov 

Marcha Zumbi dos Palmares 

  20/11 

Edital da Juventude Negra 

  S/D 

Fórum Social Mundial 

  S/D 

 


