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Política Municipal de Cultura I Introdução e Conceito
O planejamento dos governos locais raramente inclui uma política municipal de cultura. O setor cultural é visto como ações ou
programas desarticulados (oficinas, exposições, bienais, festivais,
etc) e não é considerado constitutivo da vida das comunidades
nem fundamental para o desenvolvimento social e cultural e a
melhoria da qualidade de vida.
Para se estabelecer um trabalho mais abrangente, é preciso
definir uma política municipal de cultura articulada com o desenvolvimento local e incluindo prioridades e estratégias no plano de
governo. Ou seja, a cultura no município deve ter lugar não apenas na secretaria ou órgãos afins, nem deve se restringir às atividades culturais realizadas nos "templos" da cultura (casa de cultura, biblioteca, museu, etc), mas desbordar para as casas, as
ruas, o bairro, a escola, a igreja, a câmara de vereadores, as secretarias, as associações e sindicatos. O papel da cultura é instigar o
cidadão a realizar sua cidadania e participar ativamente da
dinâmica da cidade.
Política Cultural é a ação do poder público ancorada em operações, princípios e procedimentos administrativos e orçamentários. Esta política é orientada para melhorar a qualidade de vida
da população através de atividades culturais, artísticas, sociais e
recreativas. Precisa ter um escopo amplo por se tratar de uma
ação voltada para todo o município e não para alguns segmentos
da sociedade. Esta ação de governo quase sempre está pautada
por uma preocupação em conservar o patrimônio cultural e oferecer atividades de artistas consagrados. Ou seja, ao proporcionar
à população o acesso aos bens culturais, preocupa-se mais com a
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Democratização da Cultura. Para isso, são promovidas atividades
que valorizam, principalmente, os produtos da elite cultural. O
mercado de consumo de bens e serviços culturais e o circuito de
distribuição dos produtos culturais (teatros, salas de exposição,
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bibliotecas e auditórios) se desenvolvem e os grupos produtores
de cultura encontram apoio. A ênfase deste tipo de ação está na

cultura ao alcance de todos. Isso pode ser conseguido com a realização de shows públicos, ingressos a preços mais baratos,
espetáculos teatrais abertos ao público, facilidade de acesso aos
equipamentos culturais, etc.
Apesar de muito importante, uma ação cultural desse tipo ainda
é apenas um primeiro passo para se chegar à Democracia
Cultural, que significa possibilitar aos cidadãos participarem da
vida cultural do município, apropriando-se de instrumentos e
meios necessários para desenvolver suas próprias práticas culturais. A estratégia para esse caso é a promoção de atividades culturais onde o público seja participante ativo, dinamizando a cultura local a partir de suas referências, sem desconsiderar a arte
chamada "erudita". O centro desta concepção é trabalhar com a
cultura local, enfatizando-se a cultura por todos. O mais importante deixa de ser o acesso aos bens culturais e passa a ser a participação na criação e nos processos culturais.
Estes dois enfoques não são excludentes, mas se complementam
conforme as diversas dinâmicas culturais e sociais.
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