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Política Municipal de Cultura III Interfaces, Organização e Formulação,
Dificuldades e Experiências
Para implementar estas ações, o poder público pode trabalhar
com leis de incentivo e fundos de cultura: que são uma boa
maneira de alavancar a produção cultural local (teatro, cinema,
literatura, festas populares). Além deles, há outras formas de
financiamento à cultura.
Podem-se estabelecer parcerias com outras esferas de governos,
como o Ministério da Cultura: o programa "Paixão de Ler" pode
fazer parte de uma política de leitura para o município. Há também o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vem financiando oficinas de formação cultural (artesanato, contador de
história, literatura, teatro de rua) junto a governos estaduais e
municipais.
Trabalhar em conjunto com empresas que atuam com projetos
culturais específicos pode ampliar o campo de ação de uma
política cultural voltada também para projetos sociais. Um bom
exemplo é a cidade de Itapecerica da Serra-SP (110 mil hab.),
onde a Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio de uma
empresa privada, implantou Barracões Culturais da Cidadania,
desenvolvendo atividades culturais e educativas em bairros carentes da cidade.
Os intercâmbios artístico-culturais visando à instauração de
Fóruns ou Consórcios Intermunicipais de Cultura valorizam a
região e facilitam a promoção de eventos (peças, festivais) que
podem circular pelos diversos municípios envolvidos.
A política cultural no município pode estabelecer um trabalho
com outras secretarias para viabilizar algumas ações, como por
exemplo, saúde (AIDS e cultura) ou meio ambiente (cultura
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ambiental).
Ao estabelecer metas e ações a serem implementadas é importante que o poder público possa contar com a participação da
sociedade civil. Envolver diversas comunidades possibilita uma
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visão de conjunto mais articulada com as necessidades locais.
Este esforço coletivo ajuda também a concretizar as prioridades
estabelecidas. O processo deve ser acompanhado por técnicos da
prefeitura, tanto da área de cultura quanto de outras áreas como
administração, planejamento e finanças.
Já a participação da sociedade civil, através de fóruns, comitês,
conselhos e conferências de cultura da cidade, deve contar com o
máximo de representantes das áreas culturais no município: estes
mecanismos e formas de participação podem dar referências
sobre as possibilidades de se estabelecer uma política cultural
mais democrática. A realização de Fóruns Municipais de Cultura
tem demonstrado que a participação nas decisões culturais possibilita ao poder público trabalhar com dados mais concretos
sobre o fazer cultural, além de proporcionar integração e interação com os grupos culturais considerados 'sem voz'.
Uma das maiores dificuldades ao se tentar elaborar uma política
cultural para o município é convencer o conjunto do governo da
necessidade de se considerar a cultura como prioritária na gestão
pública e não uma atividade menor em relação a outras necessidades da população. Outro problema é estabelecer recursos
próprios visando a implementar a política cultural planejada. Os
gestores culturais dos municípios se ressentem muito da falta de
informações sobre financiamento a projetos culturais.
A relação com a comunidade cultural também pode ser uma dificuldade. Em geral há uma desconfiança das intenções do governo em manter as atividades culturais já existentes. É fundamental, portanto, estabelecer um diálogo público sobre o fazer cultural, destacando a necessidade de um trabalho conjunto entre governo, grupos e produtores culturais.
Há experiências existentes que podem ser usadas como referências na implantação de políticas culturais. Em São Paulo-SP
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(9.830 mil hab.) a Secretaria Municipal de Cultura, no período de
1989 a 1992, ao estabelecer uma política cultural para a cidade,
priorizou o trabalho de formação e reflexão cultural. Alguns projetos chamaram a atenção: "Leitor Infinito", voltado para a for-
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mação cultural dos bibliotecários e funcionários das bibliotecas
municipais; as Casas de Cultura, nas periferias se constituíram
em núcleos de criação e difusão e espaços de práticas culturais
como oficinas de teatro, literatura, cinema e vídeo, artes plásticas,
shows e debates; o Patrimônio Histórico foi restaurado e as Casas
Históricas foram reativadas com novos usos, dinamizando assim
as regiões com práticas de culturas africanas e indígenas. O
Serviço Educativo foi implementado, dando-se aos alunos e grupos da periferia a oportunidade de freqüentar e se apropriar do
Centro Histórico da Cidade. Essas realizações foram pensadas
dentro de um conjunto de ações da SMC levando em conta a
importância dos direitos culturais: direito à informação, à produção e fruição cultural e à participação nos colegiados de
decisão.
Em São José dos Campos-SP (486 mil hab.), a Fundação Cultural
Cassiano Ricardo criou um Conselho com a participação
democrática de segmentos da população envolvida com a cultura
do município. Nove comissões setoriais (música, teatro, dança,
folclore, literatura, arquitetura, cinema e vídeo, fotografia e artes
plásticas) são formadas por pessoas da comunidade, convocadas
para reuniões abertas de acordo com o seu interesse. Cada comissão elege um coordenador que representa a área no Conselho. As
principais atribuições do Conselho são: estabelecer a política cultural da cidade, aprovar o orçamento e o plano de cargos e
salários. A cada dois anos, o Conselho elege uma lista tríplice e o
prefeito escolhe o presidente da Fundação.
Há outras iniciativas: Porto Alegre-RS (1.288 mil hab.) criou o
Conselho Municipal de Cultura com a participação ativa dos produtores e criadores de cultura da cidade; Santo André-SP (625 mil
hab.) vem debatendo o papel do Conselho no município; e
Itapecerica da Serra-SP vem debatendo com o público a for3

mação de um Conselho.
Enfim, iniciativas não faltam, porém, devemos usar as experiências bem sucedidas, nacionais e internacionais, na implantação
de políticas culturais que efetivamente alcancem à Democracia
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Cultural.
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