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I - Apresentação:
A dinâmica da construção das políticas públicas em nosso país impõe a constante tarefa da
formulação. Em especial, no campo cultural, a partir do governo Lula, pelo conjunto de ações
implementadas que tiveram como reflexo a modificação na forma de fazer e pensar estas
políticas públicas culturais do Brasil. Foi um novo quadro e que trouxe paraa ordem do dia, o
desafio de tratar de um novo papel do estado e da sociedade civil no campo cultural.
Nesse espírito, apresentamos o presente documento, uma atualização do caderno
“Contribuições para a elaboração de uma política municipal de cultura”, editado em 2008. Tal
contribuição sistematiza o repertório partidário na área e tem por base o acúmulo dos coletivos
petistas ligados à Secretaria Nacional de Cultura do PT e às respectivas secretarias estaduais,
municipais e núcleos. Importante destacar que as formulações apresentadas neste documento
trazem alterações de conteúdo que refletem a evolução de propostas no setor cultural.
São muitas as nossas referências, masaqui, destacaremos Marilena Chauí, a partir doconceito
de cidadania cultural, que amplia o olhar em relação à cultura, associando-a ao quadro de
direitos. Concepção que contribui decisivamente para a superação (inclusive pelo próprio PT) de
um tratamento dado a cultura “como saber de especialistas, como o campo das belas artes e
como instrumento de agitação política”.
Outro importante referencial é o documento “A Imaginação a Serviço do Brasil” (programa de
governo para a Cultura de 2002 do então candidato Lula) propondo que para o PT, a cultura é
um direito social básico, assim como são a saúde, a educação, a moradia e a alimentação, e
nossas ações tem que contribuir com esta perspectiva.
A marca fundamental é aquela que norteia as ações governamentais em administrações
petistas: a cidadania e aautonomia cultural, o que nos diferencia da visão de “levar cultura para o
povo”, mas antes disso: fazer cultura com todos, embasado na concepção de que a sociedade
gera sua cultura de forma autônoma. Visão essa, que orientou as ações dos governos dos
presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, em nível federal e se mostra um exemplo
a ser seguido pelas administrações estaduais e municipais das quais fazemos parte.
II – O que é política cultural?
Para iniciar qualquer plano, programa ou mesmo uma declaração de intenções sobre cultura, é
preciso antes unificar conhecimentos e conceitos sobre o tema. Para começar destacamos
algumas questões, trataremos de maneira breve do conceito de cultura, e política cultural.
Cultura
Para Teixeira Coelho, em seu “Dicionário Crítico de Política Cultural”, Cultura é aquilo que
caracteriza o modo global de vida em uma comunidade, um processo coletivo pelo qual
indivíduos e grupos sociais expressam suas próprias necessidades e desejos simbólicos. As
manifestações culturais, por esta concepção, não são determinadas pela ordem social global,
mas são elementos decisivos na definição desta ordem. E não se restringem a
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elementos/objetos/atividades, mas integram um vasto sistema de significações. Não seria
exagero afirmarmos que “tudo é cultura” ou cultural.
Assim, abre-se o leque para um conjunto de questões ao falarmos de cultura, pensando não só
os estritamente ligados às manifestações culturais e expressões artísticas, mas também aos que
dão significado a existência humana como um todo. Estamos falando da concepção
antropológica de cultura, que enxerga o conjunto dos aspectos humanos como culturais, ou seja,
fruto de heranças dos seus semelhantes e das trocas diversas: de experiências, saberes,
construções individuais e coletivas.
Na concepção antropológica de cultura, surgem os mecanismos estruturantes (organizações e
instituições, ou o “instituído”), nos quais se manifestam códigos, formações discursivas e
sistemas de ação, e os grupos sociais e suas vivências (“o instituinte”).
Políticas culturais
Tomamos distintas definições acerca de políticas culturais, aqui tratadas de maneira
complementar. Inicialmente, a definição de políticas e medidas culturais da Convenção da
Diversidade Cultural, da UNESCO, afirma que a Política Cultural, “refere-se às políticas e
medidas relacionadas à cultura, seja no plano local, regional, nacional ou internacional, que
tenham como foco a cultura como tal, ou cuja finalidade seja exercer direito sobre as expressões
culturais de indivíduos, grupos ou sociedades, incluindo a criação, produção, difusão e
distribuição de atividades, bens e serviços culturais e o acesso aos mesmos”.
Em outra definição, a pesquisadora Lia Calabre afirma: “Por política cultural estamos
considerando um conjunto ordenado de preceitos e objetivos que orientam linhas de ações
públicas mais imediatas no campo da cultura”.
Novamente baseando-se em Coelho (2006), política cultural é um programa de intervenções (do
Estado ou de instituições, entidades privadas ou grupos comunitários) objetivando satisfazer as
necessidades culturais da sociedade. Ou, ainda, um conjunto de iniciativas para promover a
produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e
o ordenamento da máquina responsável pela Cultura nas esferas administrativas específicas.
Para tal, temos as normas jurídicas, legislativas e marcos regulatórios, pelo Estado, e, em outra
ponta, as intervenções diretas de ação cultural.
Ainda no Dicionário Crítico de Política Cultural, há dois vetores que distinguem diferentes formas
de fazer política cultural: a) as políticas de difusão cultural, que combatem a conhecida ideia de
se “levar cultura ao povo”, o que é fruto de uma distinção entre “povo” e “cultura”, como se
fossem elementos antagônicos; b) as políticas de resposta as demandas sociais, em que os
gestores se limitam a responder às demandas que chegam como problemas dos meios culturais.
Em termos gerais, estas políticas podem ser apresentadas assim: a) relativas ao mercado
cultural, apoiando-se nos elementos da indústria cultural e limitando-se às leis de incentivo à
Cultura; b) independentes do mercado, voltadas para tradições populares e patrimônio artístico,
histórico e cultural; c) relativas aos usos da cultura, que criam condições para a fruição e criação
cultural, tendo os espaços e centros culturais irradiando uma “educação informal”; d) relativas às
instituições de organização dos circuitos culturais, que se ocupam da estruturação do Estado
para a promoção e difusão cultural.
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As políticas destacadas acima podem manifestar-se isoladamente ou mesmo combinadas entre
si. A presença simultânea de todas elas caracteriza a existência de uma política cultural de
Estado, que compreende a cultura como uma força social de interesse coletivo e que, portanto,
não pode ficar à mercê das disposições ocasionais do mercado, devendo ser apoiada de acordo
com princípios consensuais. Estas devem operar as condições de acesso igualitário, sem
privilégio a grupos determinados. Esta concepção democrática não está imune da influência dos
grupos que controlam o Estado e para atenuá-la, opta-se pela democracia participativa na
gestão cultural através de conselhos, fundose fóruns de discussão acerca da politica pública a
ser implementada.
Cabe aqui retomar Marilena Chauí: “Finalmente, o direito à participação nas decisões de política
cultural definida pela ideia de cidadania cultural, em que a cultura não se reduz ao supérfluo, ao
entretenimento, aos padrões do mercado, à oficialidade doutrinária (que é ideológica), mas se
realiza como direito de todos os cidadãos, direito a partir do qual a divisão social das classes ou
a luta de classes possa manifestar-se e ser trabalhada porque, no exercício do direito à cultura,
os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e
trocam suas experiências, recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o processo
cultural”.
III - Roteiro para a elaboração de políticas
A política cultural foi tratada no texto anterior nas suas possibilidades conceituais, cabe nesse
momento transformarmos estes conceitos em uma proposta a ser apresentada durante o
processo eleitoral, sendo que ela precisa ser uma declaração realizável, que possibilite que o
que propomos seja executado durante o nosso governo. Inicialmente, trataremos da diferença
entre a política, o plano, os programas e os projetos.
A política é a intenção (por quê?). O plano é a estratégia (para que?). Os programas são as
linhas de ações (artistas, festas, cidadania, gênero, raça, museus, bibliotecas, centros culturais).
Os projetos significam a ação concreta, a realização da ideia. Mas que devem estar vinculados a
uma política, a um plano e aos respectivos programas.
1. Política
Envolve sempre a esfera Pública, que é a responsável pela garantia do direito á Cultura, mas
para alcançar este objetivo poderá também firmar alianças estratégicas diversas: área privada,
cooperações regionais, nacionais e internacionais, Sistema S, outras esferas de governo etc.
2. Plano
Objetiva construir um conjunto de ações que tenha como eixo norteador a implementação de
medidas garantidoras do pleno direito a liberdade de expressão,de criação ede fruição cultural.O
plano deve apontar para a relação de constante dialogo do poder público com os artistas,
produtores culturais e trabalhadores da cultura, garantindo as condições necessárias para a
reafirmação da diversidade cultural presente em todas as cidades brasileiras. A
A realização de levantamento das manifestações culturais presentes no município e suas
dificuldades devem servir como base para a construção do plano, devemos reforçar que não
podemos apresentar uma proposta que desconheça o que já esta sendo produzido localmente,
sob pena de distanciarmos estes que já produzem cultura do nosso projeto.

5

A valorização das manifestações da cultura popular presentes na realidade local deve ser o
exemplo concreto de um plano de cultura que busque o dialogo e a integração com as novas
expressões culturais.
Os equipamentos públicos como bibliotecas, teatros, centros culturais, museus, cineclubes entre
outros devem ser concebidos como espaço potencializador da formação cultural dos
trabalhadores e cidadãos.
No plano deve constar obrigatoriamente as ações voltadas para a inclusão cultural daqueles que
sempre foram historicamenteignorados pelas politicas governamentais, através da previsão
depoliticas culturais especificas de gênero, raça, deficientes físicos, LGBT, entre outras.
3. Programas
Os programas devem estar relacionados com os objetivos. Cada objetivo deve estar contido em
um programa específico para a arte, um para gênero, um para raça e assim por diante.
4. Projetos
Cada programa deve conter os projetos que lhe viabilizem, isto é, que lhe tornem realidade. Um
programa para a arte, por exemplo, deve conter pelo menos três projetos: para o artista
(contratação), para compra de material (tinta, computador, violão, sapatilha, máscara) e para
circulação (valorizando circuitos além do mercado, como internet, escolas, bares, ruas etc.). Os
recursos viriam de fundos públicos de cultura, parcerias diversas, de programas federais e
estaduais etc.
Não temos a pretensão de esgotar os assuntos aqui abordados, portanto, recomendamos
um aprofundamento nos temas tratados, além disso, faz-se necessário o estudo da
legislação e de normas vigentes em cada município.
IV - Prioridades de ação
Antes de elencar alguns elementos que consideramos prioritários, destacamos a formulação de
Antônio Albino Canelas Rubim:
“O tema das políticas públicas de cultura, de imediato, aparece como intimamente associado ao
debate acerca dos atores das políticas culturais”. Não só dos atores, mas também dos
procedimentos envolvidos na confecção de tais políticas públicas. Na perspectiva das políticas
públicas, a governança da sociedade, na atualidade, transcende o estatal, impondo a
negociação como procedimento usual entre os diferentes atores sociais. Somente políticas
submetidas ao debate e crivo públicos podem ser consideradas substantivamente políticas
públicas de cultura.
Tal negociação, entretanto, é sempre bom lembrar, acontece entre atores que detêm poderes
desiguais e encontram-se instalados de modo diferenciado no campo de forças que é a
sociedade capitalista contemporânea. “Assim, políticas públicas de cultura podem ser
desenvolvidas por uma pluralidade de atores político-sociais, não somente o Estado, desde que
tais políticas sejam submetidas obrigatoriamente a algum controle social, através de debates e
crivos públicos”.
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Políticas estruturantes: Conselhos, Planos e Fundos Municipais da Cultura.
Em nossa concepção de política cultural, não cabe ao poder público impor o conteúdo, assim
como sua função não se limita a “assinar o cheque” após a negociação “no balcão”. O que temos
aqui é a proposta consolidada para o exercício de uma gestão compartilhada entre poder público
e sociedade civil organizada, na qual os dois lados têm responsabilidades e deveres a cumprir.
É importante frisar que o fato de optarmos prioritariamente por políticas que estruturem o setor
não nos coloca em confronto ou em situação de relegar ao segundo plano as políticas para as
áreas de expressão artística, assim como as transversais – que articulam a cultura e a arte com
outras áreas sociais.
A base estruturante da política cultural orientada pelo Ministério da Cultura nos períodos Lula e
Dilma, fruto de anos de debates internos no PT e externos na sociedade civil e movimentos
culturais, é chamada de CPF da Cultura, composto pelo Conselho Municipal de Cultura, pela
existência do Plano Municipal de Cultura e pelo Fundo Municipal de Cultura. Estes organismos
são as bases fundantes de um Sistema Municipal de Cultura que atuará de forma organizada,
garantindo democracia e participação popular na condução das politicas culturais no município.
Um dos primeiros passos para a constituição deste Sistema local é a convocação da
Conferência Municipal de Cultura – com delegados e participantes da sociedade civil e do poder
público, a qual irá deliberar sobre os principais pontos que irão constar do processo que se
iniciará - e a solicitação de adesão no Sistema Nacional de Cultura/SNC junto ao Ministério da
Cultura.
O Conselho Municipal de Politicas Culturais deve ser criado ou onde já existir deverá ser
reestruturado, garantindo que seja deliberativo e com (no mínimo) igualdade de membros entre
governo e sociedade.
O Fundo Municipal de Cultura, neste modelo é a principal fonte de financiamento à cultura,
voltado para a viabilização dos programas do Plano Municipal de Cultura e do próprio Sistema
Municipal de Cultura. Vários especialistas defendem que os fundos são elementos de
financiamento cultural muito mais eficaz que as leis de incentivo à cultura, pois nestas o poder
público se limita a renunciar a possibilidade de arrecadação tributária, autorizando os
projetos/produtores a captarem recursos no mercado. Já nos fundos – providos por fontes
diversas – os recursos podem ser disponibilizados através de editais nos quais os proponentes
têm certeza de que, uma vez aprovados, irão ser patrocinados pelo próprio fundo. E este tem
controle da sociedade através do Conselho.
Ainda sobre o financiamento é preciso definir em lei municipal a garantia de um mínimo de 1%
dos orçamentos públicos municipais para a cultura. Seja qual for a estrutura adotada, nada
poderá acontecer sem orçamento. Em conformidade com a Proposta de Emenda ConstitucionalPEC 150 que vincula 2% do orçamento da União, 1,5% para estados e 1% para os municípios, e
para tal, estas garantias tem que ser legais.
Este é um patamar mínimo, algumas cidades já garantiram mais que isso, e neste sentido, a
realidade e a correlação de forças de cada local irá dar o tom. Mas podemos ousar! E em outro
aspecto precisamos mudar o paradigma do financiamento a cultura baseada exclusivamente em
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leis de incentivo via renúncia fiscal. É uma contradição que todos critiquem estas leis, mas na
prática não criam alternativas, e pior, caiam na tentação de propor leis deste tipo nas cidades.
O Plano Municipal de Cultura deve ser elaborado pela sociedade civil e poder público, tendo
como base o Conselhoe as resoluções da Conferência Municipal de Cultura. E a participação na
elaboração deve ser bem ampla, tentando agregar outros segmentos artísticos, culturais e
sociais organizados que não estejam representados no Conselho.
O Plano define o conceito de política cultural, apresenta números que justificam a organicidade
do setor no país e no município, faz um diagnóstico da área cultural no âmbito municipal e
finalmente propõe programas e projetos destinados a suprir as necessidades diagnosticadas,
fazendo ainda uma correlação entre estes projetos e as áreas/programas/instituições, nos níveis
federal e estadual. Assim como define as prioridades e prazos de execução dos mesmos.
Os planos são também a efetivação das políticas, programas e projetos esão a forma de colocar
em prática as concepções de políticas culturais defendidas pelos governos e sociedade.
Outro elo importante é o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, a ser criado
como parte integrante do Sistema,ele executará, entre outras ações: cadastro e banco de dados
dos artistas e produtores culturais locais; pesquisas que forneçam índices sobre a relação entre
cultura e atividade econômica no município, entre outras.
Com o Plano Municipal de Cultura e o estabelecimento do Sistema Municipal de Cultura bem
como dos demais instrumentos que o comporão, o município estará agindo cumprindo uma das
recomendações da Agenda 21 da Cultura para os governos locais: “Assegurar a centralidade da
cultura no conjunto de políticas locais (...), em coordenação íntima com os processos de
participação cidadã e planificação estratégica”.
Política para as Artes
No processo de elaboração do Plano e como parte da efetivação deste devem ser elaborados
planos setoriais voltados para as áreas de expressão artística: Artes Visuais/Plásticas, Artes
Cênicas, Cinema/Audiovisual, Literatura e Música, assim como para as manifestações culturais
como Culturas Populares, Grupos Étnicos e outros que existirem em seus municípios e para a
área de Patrimônio Histórico e Artístico Material e Imaterial.
Dentro do Plano Municipal de Cultura e dos planos Setoriais e para além dos mesmos é
necessário a definição de políticas de fomento aos segmentos artísticos e culturais; a formação
de platéia; formação continuada e profissionalização dos trabalhadores da cultura; criação de
escolas regulares de artes (teatro, música, dança, outros), ou nos casos em que não forem
possíveis estas ações, que se estimule cursos livres; realizar censo dos profissionais de cultura,
de forma a contratar os mesmos nos programas/projetos municipais; programa de bolsas de
trabalho e pesquisa artística; realizar e estimular junto a outras instituições cursos de formação e
reciclagem para os servidores que atuam na área cultural, abertos a comunidade artística, e
abordando os temas atualmente em voga no setor.
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Políticas Transversais
Em nossa perspectiva petista de cidadania cultural e de ampliação da visão sobre cultura, é
necessário que façamos o intercambio entre a área de cultura e as demais áreas sociais do
governo municipal e da própria sociedade.
Cultura + Educação: Estimular e criar programas de Arte-Educação integrando as duas áreas;
estimular a ocupação sócio-cultural das escolas,seja nos finais de semana com atividades de
lazer, recreação e criação, assim como em ações extracurriculares; garantirnos concursos
públicos municipais vagas específicas para professores de Arte-Educação e suas expressões
artísticas, e também de animadores culturais.
Cultura + Saúde: Estímulo à medicina preventiva, uso de ervas, nutrição alternativa, parteiras,
dança, tendo o entendimento que saúde é um elemento cultural; Possibilitar que expressões
culturais sejam parte de projetos gerais da saúde, tais como campanhas de vacinação, combate
a endemias, médicos de família e “doutores da alegria”.
Cultura + Gênero: Observar a especificidade das questões das mulheres no planejamento
cultural, percebendo não só a diferença com os homens, assim como a diversidade entre as
próprias mulheres (geração, etnia, classe, orientação sexual, necessidades especiais, mulheres
chefes de família ou assentadas etc.).
Cultura + Promoção da Igualdade Racial: Formular políticas que integrem os diversos grupos
étnicos e culturais que formam as cidades: negros, brancos, indígenas, judeus, ciganos, orientais
islâmicos e nipônicos, etc.; Integrar aos calendários culturais oficiais dos municípios, datas,
personagens e símbolos religiosos e culturais dos diversos grupos; Especificamente sobre as
comunidade negra e indígena, auxiliar a implantação da lei 11.465/2008, que estabelece a
inclusão no currículo oficial de ensino da “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Diversidade: as políticas municipais têm que refletir a não discriminação e a promoção da
cidadania dos diversos grupos que formam as cidades: lésbicas, gays, travestis e transgêneros,
mulheres, jovens, idosos, crianças, negros, judeus, islâmicos, espíritas, candomblecistas e
umbandistas, entre outros. Enfim, todos que são alvo de preconceitos pelos cidadãos, órgãos
oficiais e muitas vezes pela própria produção cultural (como nos programas de humor e
comédias teatrais).
Cidade e assuntos urbanos: Compreendemos que as intervenções urbanas devam ter a
participação da Cultura. Apontamos algumas questões: valorização do PAC, em especial, no
caso da cultura das Praças do PEC; exigência de uma obra de arte em cada novo edifício
público ou privado a ser construído; inclusão nas praças de anfiteatros, coretos, palcos etc.;
Incluir a cultura na formulação dos projetos de longo prazo (planos diretores, leis de zoneamento
urbano e ambiental); estimular a apropriação cultural dos diversos espaços públicos; garantir o
direito dos artistas de rua.
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- Outras ações e programas
Profissionalização dos cidadãos e dos trabalhadores da cultura:
Criação de escolas regulares de artes (teatro, música, dança) ou, nos casos em que isso não for
possível, de cursos livres.
Realizar censo/cadastro dos profissionais de cultura, de forma a utilizar mão-de-obra
especializada nos programas/projetos municipais.
Criação de linhas de crédito para compra de equipamentos que viabilizem a produção e mesmo
o acesso à informação (internet, TV a cabo, livros etc.);
Programa de bolsas de trabalho e pesquisa artística. Realizar e/ou estimular junto a outras
instituições cursos de formação e reciclagem para os servidores que atuam na área cultural,
abertos à comunidade artística.
Legislar para a Cultura:
É preciso garantir legisladores culturais em todos os municípios, o que não significa eleger
apenas candidatos do meio. Em algumas cidades o PT elege um vereador só ou nem isso,
ficando na situação de contar com aliados. Mesmo nas grandes cidades, as demandas sociais
são tantas que levam os vereadores a se desdobrar para atender a ampla maioria da população.
Os legisladores culturais serão homens e mulheres vinculados ao meio cultural ou não, mas que,
instigados por nós, irão atuar nas Câmaras a favor de propostas relativas à legislação ordinária e
extraordinária municipal, tornando-as políticas de Estado e não de governo.
Um importante instrumento que os legisladores poderão utilizar são as Audiências públicas de
cultura, para assessorar os órgãos de cultura, fiscalizar e propor ações. Convocadas pelas
comissões de cultura, ou correlatas, das câmaras municipais, preferencialmente em parceria
com os conselhos e/ou com o poder executivo.
Criação de uma Política Municipal de Patrimônio Cultural:
Não é só na tradição que está “a verdadeira origem e justificativa para uma política cultural”. O
conhecimento prévio da história, tradições, símbolos, natureza, comportamento, geografia,
culinária, moda, artesanato e de sistemas viários são os motores de uma política cultural.
Não há regra geral, pois cada município tem suas especificidades. Mas além de ter, no mínimo,
uma biblioteca pública por município, devemos lutar para que cada cidade brasileira possua
também centro de memória.
Neste sentido, todos os programas municipais de cultura devem apresentar, com destaque,
políticas para este setor. Cabe aos municípios se adaptarem de acordo com as suas
especificidades.
Podem ser construídos museus ou arquivos públicos municipais, que são instituições que
contêm a história local e da memória do tempo presente. Para os seus acervos, pode-se utilizar
fontes variadas: arquivos pessoais e familiares; cartórios e registros civis e militares; mapas
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cartográficos e croquis de obras; lideranças religiosas de todas as matrizes; instituições de
ensino e pesquisa etc.
Existem alternativas, como fundações Pró-memória (de controle inteiramente público municipal
ou de natureza mista), reunindo pesquisadores, estudantes, lideranças comunitárias e
empresariais etc.; e acervos públicos municipais, assessorias ou coordenadorias municipais de
patrimônio cultural.
Algumas cidades já têm estruturas próprias (institutos históricos e geográficos; museus ou
acervos de Arte Sacra; conselhos municipais de patrimônio; legislação municipal de patrimônio),
que podem ser revitalizadas e servir de bases para novas propostas.
Integração com outros municípios, governos do estado e federal.
Tendo consciência que, na questão cultural, muitos municípios encontram-se na estaca zero,
são importantes intervenções relativas ao desenvolvimento municipal e regional, articulando
cidades pelas questões geográficas, ambientais, culturais etc.
Devem-se estimular consórcios entre cidades, realização de festivais regionais, câmaras,
conselhos e fóruns regionais.
Por fim, gostaríamos de deixar a reflexão de Antônio Albino Canelas Rubim:
“Se “fazer política é expandir sempre as fronteiras do possível” e se “fazer cultura é combater
sempre nas fronteiras do impossível”, como sugere poeticamente o cineasta Jorge Furtado, cabe
lutar por uma política cultural que ao expandir as fronteiras do possível, possibilite a imaginação
nas fronteiras do impossível”.
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